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LEV Sønderjylland, LEV Haderslev, LEV Vejen, LEV Aabenraa,
LEV Tønder og LEV Sønderborg

inviterer igen til 

LEV FEST
Fredag d. 8. marts 2019 kl. 17.00 til kl. 22.00

i Sønderjyllandshallen, H.P. Hansens Gade i Aabenraa

OBS! Dørene åbnes kl. 16.00 så alle kan være på deres pladser inden kl. 17.00. 

Billetprisen er kr. 180,- 
En 3-retters buffet, hygge, dans og musik fra

Henrik og Claus fra ”OS 3” hele aftenen er inkluderet i prisen.
Drikkevarer kan købes.

Tilmeld jer med det samme på hverdage mellem kl. 17.00 og 19.00 til:
Kirsten Clausen – tlf. 3053 2692 - k.clausen@clausen.mail.dk

Jens Ellekjær – tlf. 2077 9170 - je@kreds.lev.dk
Kathryn B. Jørgensen – tlf. 2464 3525 – kathryn@post.tele.dk 

Husk ved tilmelding at meddele hvem I vil sidde i nærheden af, antal der ønsker
sukkerfri dessert og antal kørestolsbrugere i gruppen.

Bindende tilmelding er senest mandag d. 4. marts 2019.
Kom og vær med!

LEV Sønderjylland, LEV Aabenraa, LEV Haderslev, LEV Sønderborg, LEV Tønder, LEV Vejen
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Rubrik

Påskegudstjeneste i Tønder Kristkirke
tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00

Tilmelding til kirkekaffe efter gudstjenesten til Bodil Møller: email: kurbod@gmail.com
eller på tlf. 74 72 30 86 • mobil 60 10 06 20

2 hyggelige rækkehuse på hver 67 m2 står klar til udlejning i stille og 
rolige omgivelser i Bredebro.
Rækkehusene er særdeles handicapvenlige og indeholder en lille for-
delingsgang, stue, soveværelse, badeværelse samt køkken. Fra stuen 
er der adgang til terrasse og til soveværelse via dobbeltdør. Der 
er adgang til badeværelset fra soveværelse og fordelingsgang. 
Køkkenet indeholder emhætte, komfur og køleskab og der 
er plads til en lille spisekrog.

Månedlig ydelse:
Husleje kr. 3.500,-
áconto varme kr. 500,-
áconto vand kr. 300,-
Herudover skal der betales el direkte 
til forsyningsselskab.
Forudbetalt leje: 3 mdr. leje.
Depositum: 3 mdr. leje.
Er du interesseret så ring til
Jens Ellekjær på tlf. 20 77 91 70.

LEV udlejer handicapvenlige
boliger i Bredebro
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Julemiddag i Ribe Fritidscenter
den 8. december 2018

Der var fest, stemning og der var 
KANDIS. Næsten 700 mennesker 
festede og heraf 90 fra Aabenraa 
området.

Der blev spist den dejligste jule-
middag, alle lækre retter, som hører 
julen til.

Der blev danset til festlig musik 
leveret af KANDIS, også julemelo-
dier.

Vore mennesker følte sig hjemme 
og dansede på livet løs.

Vi havde lovet, at de måtte blive 
til slut og da Kandis sluttede festen 
kl. 1.30, var det slut på en dejlig 
oplevelse.

Tak til vores kendte chauffør 
Ernst Hybschmann-Nielsen for din 
altid store hjælpsomhed.

KANDIS ER KANDIS OG FORSTÅR 
AT SPREDE LIVSGLÆDE TIL ALLE!

Magny Jønch
LEV Aabenraa
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Julegudstjeneste i Tønder Kristkirke
Tirsdag den 4. december var der jule-
gudstjeneste i Tønder Kristkirke ved 
sognepræst Erling Bjerrum-Petersen 
med over 150 deltagere.

Det blev indledt ved at fredslyset 
fra Bethlehem blev båret ind af Berit 
Mowinckel fra Sct. Georgsgildet og sat 
ved alteret. Derefter var der Luciaoptog 
ved LEVs Gospelkor, som derefter sang 
nogle meget stemningsfulde sange.

Præsten fortalte om juleevangeliet, 
og illustrerede det ved hjælp af rekvi-
sitter og deltagere fra julegudstjene-
sten.

Efter gudstjenesten var der kirke-
kaffe i Brorsonhus, hvor der blev sunget 
nogle julesange og hvor Solvejg spillede 
på klaver.

Det blev en god aften.

Fotos og tekst: Kurt Serup Poulsen

• Udskiftning af termoruder og glas m.m.
• Køkken, vinduer, tag

eller bare lidt vedligehold
• Bekæmpelse af skimmelsvamp m.m.
• Murer, maler, tømrer og

snedkerarbjder udføres
Flere opgaver - én håndværker!

ChristianLeonhardt.dk
Mobil 24 64 16 58 

6270 Tønder · leonhardt@c.dk

Mobil 24 64 16 58 
6270 Tønder · leonhardt@c.dk

Den Fleksible Håndværker
• Udskiftning af termoruder og glas m.m.
• Køkken, vinduer, tag

eller bare lidt vedligehold
• Bekæmpelse af skimmelsvamp m.m.
• Murer, maler, tømrer og

snedkerarbjder udføres
Flere opgaver - én håndværker!

Den Fleksible Håndværker
• Udskiftning af termoruder og glas m.m.
• Køkken, vinduer, tag

eller bare lidt vedligehold
• Bekæmpelse af skimmelsvamp m.m.
• Murer, maler, tømrer og

snedkerarbjder udføres
Flere opgaver - én håndværker!

6270 Tønder · leonhardt@c.dk
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Der var tændt lys i faklerne uden for 
biografen. Indenfor duftede der af pop-
corn og baconchips, der blev delt ud i 
flotte stribede kræmmerhuse. Slushice-
maskinen brummede mens den kølede 
den blå og den røde slushice ned. Lyset 
var dæmpet. Biografen var fuld af glade 
mennesker i pænt tøj, der ventede i for-
ventningens glæde på at filmen skulle 
starte. Kort sagt – alt var som det skulle 
være til en biografforestilling.

 Alligevel var det ikke en helt almin-
delig biografforestilling. Gæsterne var 
nemlig helt særligt indbudte blandt bor-
gere og pårørende fra Handicap Løgum-
gård. For nogle borgeres vedkommende 
var det den allerførste biografforestil-
ling nogensinde – for andre var det 
måske anden gang, de var i biografen.

Filmen vi skulle se var ”Far til fire i 
byen”. Den hvor Lille Per er på besøg 
i Nisseland.

For at denne helt særlige forestil-
ling kunne lade sig gøre, havde vi alli-
eret os med LEV og pårørende, været 
ude at leje biografen i Løgumkloster, 
popcornmaskine og slushice-maskine. 
Derudover havde hele området bakket 
op om forestillingen, sådan at der var 
hænder nok til at skubbe kørestole og 
holde i hånd, hvis oplevelsen blev for 
overvældende eller til at hente flere 
popcorn.

 Forestillingen blev en kæmpe suc-
ces. Borgerne nød den kæmpe sanse-
oplevelse, som sådan en biograftur er.

 Borgerne sang og snakkede med. 
Da Lille Per fik en hund brød jubelen 
ud i salen.

 Næste dag var mange af borgerne 
glade og trætte – alle indtrykkene, efter 
en dejlig dag, skulle lige bearbejdes.

 Turen var så stor en oplevelse, at 
vi gerne vil gøre det til en tradition.

 
Skrevet af Maj-Brit B. Nissen,

pædagog, Handicap Løgumgård

Biograftur



17LEV SØNDERJYLLAND 1 2019

Sex udviklingshæmmet

Kærester

Abudabi. Hun deltager i gymnastik og 
glæder sig helt vildt.

Jeg besøger Carina igen når hun er 
kommet hjem for at høre om hvordan 
det gik.

Solvej Laugesen, LEV Haderslev

Jeg er en udviklingshæmmet far, som har en datter på 
snart 5 år, som jeg ser 1 1/2 time om måneden, ude i den 
dejlige plejefamilie hun er i. Det er det, jeg har overskud 
til i min hverdag.

Jeg mener at udviklingshæmmede skal have hjælp til 
at finde ud af om de er egnet til at være forældre, og at 
det kan være meget at have et barn 24/7. Det er ikke bare 
sådan at have et barn. Det skal passes, og man skal være 
der for dem hele tiden. Så jeg synes, at man skal snakke 
med en sexualvejleder eller sit personale hvor man bor, 
om man kan magte at få et barn.

Jeg ved, hvor hårdt det er som far, at kun kunne se sin 
datter i så kort tid. Jeg er træt efter sådan et samvær, da 
man skal være på når man er sammen med hende. Men 
når det er sagt, elsker jeg min datter, og jeg vil ikke være 
hende foruden.

Skrevet af Brian Jensen fra Møllemærsk i Aabenraa

På opholdsstedet Ørsted Gamle Skole 
ved Jels bor Carina Andersen på 25 år.

Carina har sammen med sin pædagog, 
Linette, skrevet en bog "Kærlighed ved 
første blik".

Carina fortæller, at hun syntes det 
var svært når teksten blev lang. Hun 
har sat mange billeder i bogen.

Bogen fortæller om de håb og drøm-
me til kærligheden man har, selv om 
man har nogle udfordringer, når det 
gælder det der med at læse og skrive.

En lille fin fortælling om kærlighed 
og kæreste vi alle gerne vil have.

Carina fortæller mig, at hun her i 
marts måned skal til Handicap OL i 
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samler nogle kort med indstik, andre 
pakker plastiklegetøj for en fabrik eller 
trækker perler på snore for en smyk-
kebutik.

Andre opgaver er rengøring af den 
store butik, der skal støvsuges, ordnes 
toiletter og vaskes vinduer. Men også 
udenfor er der opgaver, som snerydning 
og græsslåning.

Den nye genbrugsbutik er et nyt 
samarbejde mellem Tønder Forsy-
ning, Tønder Kommune og Handicap 
Tønder. Butikken åbnede i august 
2016. Butikken rummer træværk-
sted med design og produktion af 
brugskunst, retro-ting og lign. med 
direkte salg af indleverede effek-
ter lige fra brugskunst, møbler og 
køkkengrej til malerier, tøj, bøger 
og fodtøj. 

Butikken sælger også produkter fra 
beskæftigelse i Handicap Tønder som 
glaskunst, smykker og møbler. 

Formål med samarbejdet
Genbrugsbutikken er et samarbejde 
mellem Tønder Forsyning, Tønder Kom-
mune og Handicap Tønder. Et samar-
bejde med både ressource- og social-
økonomisk formål.

Med Tønder 2nd hand Shop ønsker 
man at forene social og forretnings-
mæssig succes, og med fokus på lokale 
kræfter, værdiskabende arbejde og 
intelligent genbrug stiler vi efter at øge 

bevidstheden af at give nyt liv. Både 
menneskeligt og samfundsmæssigt.

Da vi er på besøg, er det Andreas 
der viser os rundt. Der arbejder ialt 16 
borgere samt 1 pædagog og en værk-
stedsassistent.

I træværkstedet bliver der produce-
ret flotte plankeborde, ligeledes bæn-
kesæt, gerne på bestilling, både til børn 
og voksne. Der bliver udført forskelligt 
monteringsarbejder for fabrikker og 
virksomheder i nærområdet. En stor 
stak paller venter på at blive renoveret 
med nyt firmanavn.

Træværkstedet står også for udlej-
ning og opsætning af partytelte. 

I den anden ende af det store hus 
er der andre opgaver. Nogle sidder og 

Genbrugsbutikken: 2nd hand i Tønder
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I kantinen skal der dækkes bord, 
laves kaffe, vaskes op og ryddes op.

De første par år var der også café 
på stedet, hvor der blev solgt kaffe og 
hjemmebag. Den er desværre lukket 
nu, men i disse hyggelige lokaler er 
der mange spændende brugskunstting, 
glasvarer og flotte møbler. Ting som er 
produceret på Vidåværkstedet i Tønder 
og Aktivitetshuset i Toftlund. 

I selve butikken er der 3 ansatte. Her 
kan borgerne hjælpe med at pakke ud 
og rydde op. Og der er også mulighed 
for at komme i praktik i butikken.

Følg butikken på Facebook: 2nd hand 
Shop.



CJU VM håndbold i

Arena, Aabenraa!

For første gang blev arrangementet afholdt i Aabenraa.

En festlig oplevelse med indløb. Velkomst ved Karsten Meyer Olesen.

Kirsebærhavens sangkor sang ”Det er et yndigt land”.

Der blev spillet mange håndboldkampe. 55 personer var tilmeldt.

Finalen blev afgjort af Ulkebøl og CJU, Aabenraa, hvor CJU vandt.

Der blev uddelt pokaler og sluttede som en rigtig guldfest.

Magny Jønch, LEV Aabenraa

23LEV SØNDERJYLLAND 1 2019
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Foreningshuset

Et rart sted at være

Vi har fine mødelokaler i forskellige 
størrelser og en flot hal med plads til 

... har 1. februar 2019 ansat to nye dag-
lige ledere. Det er Lis Brink Christiansen 
og Lisbeth Christensen, der er vant til at 
arbejde sammen, brænder for stedet og 
glæder sig til at få huset til at blomstre 
med masser af god energi og liv.

Vi glæder os til at få besøg af alle, 
der har lyst til at se og bruge stedet, 
som rummer rigtig mange muligheder.

Vi har en lille café, hvor der fra 1. 
februar 2019 kan købes kaffe, soda-
vand, hjemmelavet kage eller bolle, en 
secondhand shop der kan benyttes af 
de forskellige foreninger og brugere af 
huset. Det er tanken, at begge skal køre 
med hjælp fra mennesker med særlige 
behov, og frivillige i foreningshuset.

Vi har et stille rum, der kan benyt-
tes som ammerum. Vi har pusleplads, 
og vi hjælper gerne med at varme i 
mikroovnen.

Vi har et gamer-rum med stort tv, dvd 
og PlayStation samt Wii.

Vi har poolborde og air-hockey samt 
fodboldborde.

Et par af sofagrupperne. Fo
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Flotte rum til afholdelse af møder, koncerter eller lign.
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150 personer, alt kan lejes for billige 
penge, se og book på vores hjemmeside
www.etrartstedatvaere.dk

Vi arrangerer med jævne mellemrum 
forskellige events, såsom koncert, 
foredrag, bazar, dans, bevægelse, høj-
tidsarrangementer osv. Der kan males, 
strikkes, syes osv.

Har du lyst til at være med til at arran-
gere noget eller har du en god idé, så 
kig ind eller kontakt os gerne via hjem-
mesiden.

Forskellige arrangementer og nye tiltag 
vil blive slået op på hjemmesiden og 
foldere vil blive delt ud til bosteder og 
beskyttede værksteder. Kig bare ind, vi 
viser gerne rundt.

Lokaler til både spil, gaming, brætspil og hyggesnak samt lokaler til "stillerum" osv.

Her ses møderummet. Vi har også 
et "kreativt rum" og andre mødelo-
kaler.

Vi har plads til mange forskellige 
aktiviteter. Kig forbi og se selv.

Lis Brink
Christiansen

Lisbeth
Christensen

En lille café, hvor man kan købe lidt forskelligt.

Kig ind i caféen eller sofagrupperne 
og få en snak med os, vi glæder os til 
at se og hilse på jer.

Med venlig hilsen
Lis Brink Christiansen

og Lisbeth Christensen
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"Julefred" var overskriften på provst 
Kirsten K. Sønderbys tale ved juleguds-
tjenesten den 5. december 2018 i Sct. 
Nicolai Kirke i Aabenraa.

"Solstrålerne" underholdt med sang, 
og efter julegudstjenesten var der 
frokost i Nicolaihuset, hvor der blev 
serveret tarteletter, frikadeller og ris-
alamande.

En dejlig dag!
Magny Jønch, LEV Aabenraa

Glimt fra julegudstjenesten
i Sct. Nicolai Kirke



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




