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Enghave Dyre- og
Naturpark med LEV Haderslev

Vi havde en rigtig dejlig varm udflugt til Enghave Dyre- og Naturpark, hvor vi så på forskellige dyr,

både dem der ku' tages op og klappes, og dem der var bag hegn. Nogle håndfodrede en flok rådyr,

det var sjovt. Halvdelen valgte at fiske i put&take søerne, men de mente ikke der var bid pga varmen.

Vi måtte bære stole og borde i skygge, så vi kunne spise frokost sammen. Vi nød allesammen en burger

med pommes og sodavand. En rigtig hyggelig tur, hvor vi fik talt sammen på kryds og tværs.
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Lille Marie Festival
Åh, hvilken herlig dag.

LEV Aabenraa havde arrangeret en 
dag til LILLE MARIE FESTIVAL i Ansager.

113 festglade personer deltog og det 
var bare en fest uden lige!

Der var stemning og højt humør lige 
fra start og til slut. Et sted, hvor man 
virkelig følte sig hjemme.

Selveste Helge Engelbrecht tog imod 
os med et håndtryk, og hvor vi end 
kom frem, var der en velvilje overfor 
os. Jeg følte, de havde lagt alt i for at 
det virkelig skulle blive en fest.

Der var musik med Neighbours and 
Frineds, Alley Cats, Marias Festival Band 
og selvfølgelig var både Kandis og Bir-

the Kjær der. Vi var super tilfredse og 
måtte sige, at det bliver nok en gen-
tagelse næste år!

Magny Jønch
LEV Aabenraa
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Seneste nyt fra Et Rart Sted at Være

fessionelt air hockey, så der rigtig kan 
dystes! Alt sammen noget brugerne 
kan benytte.

Vi har arvet et musikanlæg fra Værk-
stedet Hjortebro. Vi mangler dog sta-
dig kablerne og mikrofoner – og ikke 
mindst instrumenter og folk som gerne 
vil spille sammen.

Hver fredag har vi fælles morgen-
bord kl. 10.00. Alle er velkommen, blot 
man tilmelder sig torsdagen før inden 
kl. 18.00 Dette gøres ved at ringe til 
Jenny på nr. 22 50 52 19 (tilmelding er 
bindende).

Morgenbordet er overdådigt, og der 
er rundstykker og morgenkager, juice, 
yoghurt, ost og mange slags pålæg og 
marmelader. Inviter gerne dine venner 
eller familie med! Det koster kun 20,-
kr. pr. person.

Følg med på vores Facebookside hvor 
du kan se, hvad der foregår i huset.

Der er rigtig mange forskellige spil i 
huset, og for den kreative er der maling, 
lærreder, stof, perler, ting til at lave 
smykker med, symaskine og meget 
mere som frit kan benyttes. Man kan 
selvfølgelig også komme for at møde 
nye og gamle venner, og få en snak over 
en kop kaffe i en af sofaerne!

Vi har stadig brug for frivillige, som 
kan og vil påtage sig nogle faste vagter. 
Dette gælder såvel dag og aften på 
hverdage eller weekender. 

Vi håber at se nye og gamle brugere 
og evt. deres pårørende efter sommer-
ferien. 

Et Rart Sted at Være har startet et 
samarbejde med en forældregruppe på 
Louiseskolen for at gøre brug af den 
donation, vi fik fra Charlotte Kissow, 
som hun modtog af Oliviafonden. 

Dette kommer der mere om senere !
Har du spørgsmål ang. huset og akti-

viteter kan du altid ringe til Anette på 
60 58 31 91, skrive en mail til Anette@
etrartstedatvaere.dk eller bedst – kom 
ind og hils på os!

Der bliver hele tiden mere rart at være 
på Nordhavnsvej 5A, 6100 Haderslev 
hos Et Rart Sted at Være

Flere og flere begynder at finde vej 
til huset. Vores dejlige hus skal bruges 
– det skal blandt andet bruges af dig, 
din familie og venner!

Huset er beregnet og indrettet til alle 
med en eller anden form for handicap 
og deres pårørende.

Vi får løbende flere aktiviteter og 
frivillige i huset, og her er plads til 
mange flere brugere i hverdagen

Her har været afholdt gallafest, gri-
sefest, foredrag, loppemarked, jule-
frokost, fastelavnsfest, malerkurser, 
massage, Nada og meditation, dans, 
gymnastik, affaldsindsamling, gåture, 
sommerfest og meget mere.

Det er brugerne, som skal bestemme, 
hvad her skal foregå af aktiviteter og 
hvad huset kan bruges til. 

Dette skal selvfølgelig foregå i sam-
arbejde med den daglige leder Anette 
og det nyetablerede bruger- og frivil-
ligråd.

Er du medlem af en handicapfor-
ening, som endnu ikke benytter huset, 
så foreslå gerne, at møder og arrange-
menter kan foregå på Nordhavnsvej 5a.

Bl.a. Ungdomsklubben Vennestedet 
(og tidligere Voksenstedet) bruger loka-
lerne til klubaftener.

LEV afholder bestyrelsesmøder i 
huset ligesom flere andre foreninger 
gør.

Er du ikke medlem af nogen forening, 
er du stadig hjertelig velkommen til at 
bruge huset og dets aktiviteter.

Vi har senest indkøbt et karaokean-
læg, som vi håber vil blive brugt flittigt. 
Du er altid velkommen til, at komme 
forbi i åbningstiden eller du kan leje 
billige lokaler til en fest, en kortklub, 
sport, madklub, spilleklub eller noget 
helt andet! Vi har også fået en Play-
Station og X-box samt en computer. 
Fra STU har vi modtaget et stor pro-
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I SØNDERJYLLANDSHALLEN, AABENRAA
SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER FRA KL. 13.00-16.00

Musikken leveres af

The JEPPERTIES 
Torben Bohnensach: Keyboard og sang / Jeppe Sigsgaard Clausen: Guitar og sang.

En festlig eftermiddag, hvor der er mulighed for at genopfriske gamle minder,
og hvor danseskoene ordentlig kan blive rørt!

Pris pr. person 100 kr.

Beløbet kan også indbetales på konto 5323 0314231 (husk at påføre navn).

Tilmelding til Bent Juhl, tlf. 74 57 57 52: mail: mmb72125@mail.dk eller
Magny Jønch, tlf. 40 52 87 06

Sidste tilmelding den 9. september 2018.

De varmeste sommerhilsner
LEV Aabenraa
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”UD I DET BLÅ 2018”
Lørdag den 2. juni 2018 var beboere, 
personale og pårørende fra Hasselvej 
3 og 6 på Løgumgårde, af afdelingens 
Samråd, inviteret til en fornøjelig tur 
ud i det blå i hestevogn takket være 
støtte fra LEV. 

Det var de flotte heste og den han-
dicapvenlige hestevogn fra Familien 
Becks Hestevognskørsel med far og søn 
som kusk, der tog os alle med på tur ud 
i det fri i det smukkeste og varmeste 
solskinsvejr.

Både borgere, pårørende og perso-
nale nød at komme lidt væk fra daglig-
dagen og få en anderledes og naturrig 
oplevelse sammen.

Efter flere køreture med i alt ca. 35 
personer, nød vi alle en lækker frokost 
og kaffe, som personalet havde dækket 
op til og sørget for. 

Vi havde nogle rigtig dejlige og hyg-
gelige timer sammen, og takker LEV for 
støtten til arrangementet.

Ulla Hoeg Mørk - samrådsformand 
Hasselvej 3-6, Løgumgårde
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Kort og godt om Sølund Festivalen 2018
Torsdag 
Startede vi med en god tur op i byen, 
hvor vi også fik vores frokost.

Der var også gode bands. Her er 
vores top tre:

Mads Langer
Magtens Korridorer
Hjalmer

Vi kan sige så meget - det var en super 
festival.

Kan anbefale, at kommuner giver 
bosteder lov til at sove på Sølund, da 
der kun sov 2000 i år, hvor der for et 
par  år siden sov ca. 7000 mennesker. 

Det har været en super god festival 
både for mig og min kæreste. Vi var 
afsted fra tirsdag den 12. juni til fredag 
den 15. juni sammen med en anden 
borger.

Vi var 8 personer der satte 22 telte 
op for Aabenraa.

Det bedste band var Rasmus Walter, 
der sluttede tirsdag aften af på store 
scenen.

Onsdag
Onsdag startede vi med morgenmad. Så 
gik vi op i byen for at handle ind. Vi tog 
imod de andre, der kom om onsdagen.

Der var god festivalmad og gode øl. 

Top 4 bands om onsdagen:
Jacob Dinesen
Lukas Graham
Burhan G.
AQUA
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Musik og kærlighed til den årlige
Gøgl- og Musikfestival i Løgumgaarde
Bubber
Dette års konferencier var Bubber. 

Bubber nåede da kun lige akkurat at 
komme ned fra scenen, før der stod en 
større flok begejstrede gæster, der alle 
sammen gerne ville have autografer, 
billeder og krammere af den kendte 
tv-darling.

Men det var ikke kun gæsterne, der 
udtrykte deres glæde i stor stil. Bub-
ber var nemlig også begejstret for sit 
publikum, da han blev mødt bag scenen.

De her mennesker er så glade hele 
tiden, og det er en gave at møde et så 
begejstret publikum, der er glade og 
ædru samtidig. Den slags oplever man 
ikke så tit, siger han med et stort smil.

Kim Larsen hitter stadig
Bandet The Mumes spillede op til dans, 
og dans var der masser af foran scenen, 
da The Mumes spillede klassikere fra 
Kim Larsen som "Vi er dem de andre 
ikke må lege med," "Jutlandia" og "Midt 
om natten." Over græsplænen på Has-
selvej var der også en større trafik mod 
scenen, da flere gæster kom løbende 
til for at synge med på de velkendte 
sange.

Foran scenen var der kys og kram i 
rigelige mængder, imens kærligheden 
til musikken og fællesskabet var over 
det hele, lige som der heller ikke blev 
sparet på hoppedans og luftguitarer.

Man kan jo beskrive sådan et arran-
gement her med et enkelt ord: Kærlig-
hed. Det er jo slet ikke til at tage fejl 
af, siger Bubber, der kun har varme 
tanker om dagens gæster, der primært 
bestod af udviklingshæmmede og deres 
hjælpere.

Senere optrådte Rasmus Nøhr og 
altid populære Kandis afsluttede en 
dejlig dag med masser af musik.
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Høstgudstjeneste med vokseværk
arrangere gudstjenester for udviklings-
hæmmede gennem alle årene, og det 
livsbekræftende fællesskab smitter af 
på hele kirken. Erik fortæller:

”For en del år siden blev tre vinduer i 
kirken udsmykket med glasmosaikker til 
en påskegudstjeneste. Det beskyttede 
værksted ” Trekanten” i Vojens (i dag 
”Kuglen”) designede og lavede glassene 
og ”Værkstedet Hjortebro” lavede et 
messingkors. Det hele skulle pilles ned 
efter påske, men mosaikkerne hænger 
stadig og udsmykker kirken hver søndag 
hele året rundt”.

Alle er velkomne i fællesskabet
I år er der høstgudstjeneste og frokost 
onsdag d. 29. august og onsdag d. 5. 
september kl. 11.00.

Efter gudstjenesten besøger pandeka-
gebager Aksel Kristiansen sognehuset. 
Arrangementet er gratis, men af hensyn 
til maden er tilmelding nødvendigt en 
uge forud for arrangementet til Mar-
grethe og Bent Juhl tlf. 7457 5752 el. 
mmb72125@mail.dk 

Alle er velkomne i fællesskabet i Gl. 
Haderslev Kirke, også hvis man kommer 
langvejsfra!

Traditionen tro fejrer netværket ”Guds-
tjenste for udviklingshæmmede i Gl. 
Haderslev Kirke” igen i år fællesskabet 
med en gudstjeneste efterfulgt af fro-
kost med underholdning i Sognehuset. 

At høstgudstjeneste og frokost er 
blevet en tradition og samlingssted 
for alle bo-, skole- og værkstedstilbud 
på Haderslev egnen, kan ses ved at 
arrangementet er blevet afholdt på to 
dage de sidste  år.

En idé bliver til virkelighed
Traditionen med gudstjenester for 
udviklingshæmmede i Haderslev opstod 
for en del år siden. 

En medarbejder fra et bosted i 
Haderslev kontaktede Erik C. Petersen, 
som var menighedsrådsformand i Gl. 
Haderslev Kirke, og fortalte at beboerne 
savnede gudstjenster, der passede til 
dem. Erik var selv ansat på Værkstedet 
Hjortebro, og kendte derfor borgerne 
rigtig godt. 

1-2-3 blev præsten Benedikte Bock 
Pedersen kontaktet, og et udvalg blev 
nedsat med repræstentanter fra LEV og 
bo- og værksteder i Haderslev. 

Den første gudstjeneste blev afholdt 
den 22. marts 2005 i påsken. Og lige 
siden har der været afholdt fire årlige 

gudstjenester og sammenkomster til 
påske, sommer, høst, og jul. 

Fælles for alle fire gudstjenester i 
løbet af året er, at der altid er borgere 
inddraget til både proccession og som 
kirkesangere under gudstjenesterne. 
Desuden afsluttes gudstjenesten altid 
med hygge i sognehuset med spisning 
eller kaffebord og underholdning. Et 
lokalt brugerband har spillet ved flere 
lejligheder, en tryllekunstner har været 
forbi, præsten m.fl. har grebet guitaren 
til fællessang og meget mere.

I dag afholdes høstgudstjeneste og 
frokost to uger i træk, da der er for 
mange tilmeldte til, at de kan være i 
sognehuset på én gang. Det er nemlig 
blevet en tradition blandt alle værk-
steder, bosteder og uddannelsessteder 
omkring Haderslev, at mødes til dette 
arrangement.

I dag er det præsten Jakob Damm 
Knudsen, som har overtaget gudstjene-
sterne efter Benedikte Bock Pedersen 
fik nyt job. Noget af det første, han 
måtte lære i sit nye job som præst ved 
Gl. Haderslev Kirke var Tegn til Tale.

Et fællesskab der har sat sit 
præg på Gl. Haderslev Kirke
Erik C. Petersen har været med til at 
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Julegudstjeneste
i Sct. Nicolai Kirke
onsdag den
5. december kl. 10.30
v/ provst Kirsten Kruchov Sønderby
Underholdning ved "Solstrålerne"

Efterfølgende julefrokost 25 kr.
Tilmelding senest 28. november til:
Judith, tlf. 20 62 07 74, a_brandenhoff45@hotmail.com
eller
Solvejg, tlf. 20 62 34 68, solevejg@hotmail.com

Søndag den 30. september 2018 kl. 12.30 i Dybbøl Kirke
Søndag den 3. februar 2019 kl. 12.30 i Dybbøl Kirke
Søndag den 12. maj 2019 kl. 12.30 i Dybbøl Kirke

Søndag den 29. september 2019 kl. 12.30 i Dybbøl Kirke

Alle gange er der efterfølgende kaffe og kage i kirkeladen. 
Sæt datoerne i kalenderen allerede nu. Vi sender også en 

invitation op til de enkelte datoer.

Følgende datoer er fastsat til gudstjeneste for 
udviklinghæmmede og deres familier:
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Medlemskontingent: sæt venligst X  Pensionist/studerende *)
 Årligt med blad 300 kr.  Årligt med blad 150 kr.
 Årligt for par med blad 425 kr.  Årligt for par med blad 225 kr.
 Årligt uden blad 175 kr.  Årligt uden blad 75 kr.
 Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr.  Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr.
 Årligt for forening med blad 800 kr.
 Årligt abonnement 300 kr. Betal først, når girokortet modtages.

Firmamedlemskaber
 Alm. med blad 800 kr.
 Guldmedlem med blad (pr. år) 5.000 kr.
Et Guldmedlem får ret til at bruge LEVs logo samt at blive nævnt på LEVs hjemmeside.

Undertegnede ønsker at blive medlem af:
 LEV Aabenraa Kommunekreds  LEV Tønder Kommunekreds
 LEV Sønderborg kommunekreds  LEV Haderslev kommunekreds

*) Angiv her hvilket år du forventer at afslutte dit studie:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER:

Navn:

Evt. samlevers navn (parmedlemskab):

Adresse:

Postnummer: By:

Telefon: E-mail:

Landsforeningen LEV

Blekinge Boulevard 2
+++ 5019 +++
2630 Taastrup

Landsforeningen LEV er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at forbedre udviklingshæmmedes vilkår.

Landsforeningen LEV · Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup · Tlf. 3635 9696 · Fax 3635 9697 · E-mail: lev@lev.dk · www.lev.dk

Kommunekredsenes formænd

Aabenraa Kommunekreds
www.aabenraa.lev.dk
Calle Bork Thams
Farvesmøllevej 97, 6200 Aabenraa
Telefon 30 59 53 39
E-mail: callethams@gmail.com

Sønderborg Kommunekreds
Finn Schmidt
Hyldehegnet 36, 6400 Sønderborg
Telefon 25 32 08 05
E-mail: fluefinn43@gmail.com

Haderslev Kommunekreds
Solvej Laugesen
Lintrupvej 80, Hjerting
6630 Rødding
Telefon 22 12 72 65
E-mail: solvej1954@gmail.com

Tønder Kommunekreds
Jens Ellekjær
Hjejlen 70, 6270 Tønder
Telefon 74 72 40 94
E-mail: je@kreds.lev.dk

KLIP KUPONEN UD, SÆT FRIMÆRKE PÅ OG SEND




