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LIVSGLÆDENS DAG
DENNE DEJLIGE FEST HAR 10 ÅRS JUBILÆUM I ÅR - DETTE MÅ FEJRES!

I SØNDERJYLLANDSHALLEN, AABENRAA
SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER FRA KL. 12.30–16.00.

Musikken leveres af

The Jepperties
Torben Bohnensach: Keyboard og sang / Jeppe Siggaard Clausen: Guitar og sang

NÆRMERE FØLGER I NÆSTE LEV BLAD!

De varmeste forårs- og sommerhilsner
LEV Aabenraa
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sølund musik-festival
Konferencier: Frank “Megabody”
13.00 – 14.15 Birthe Kjær & Feel Good Band
15.30 – 16.45 Burhan G.
18.00 – 19.15 Lukas Graham
20.30 – 21.45 Kim Larsen & Kjukken
22.45 – 24.00 Infernal

Pubfrits
14.00 – 15.30 DM Luftguitar
17.00 – 18.15 Lars Love Louise
19.15 – 20.30 Den Grimmeste Mand I Byen
21.30 – 22.45 Juncker
Ret til ændringer forbeholdes. 

Nilles Telt
Konferencier: Thomas Øm og
 Torben Hedegaard
10.30 – 12.00 Gudstjeneste v./ Gospel Brothers
12.00 – 12.45 Saabu Rock
12.45 – 13.30 Rock’n Roll Boys
13.30 – 14.15 Hitpatruljen
14.15 – 15.00 Sølundrockerne & Hitpatruljen
15.00 – 15.45 Møllebanden
15.45 – 16.30 De Spillende Muldvarper
16.30 – 17.15 Crazy Mike
17.15 – 18.00 Lasse Lindholm Band

Konferencier: Anders Blach
19.15 – 20.30 Thomas Helmig Jam
21.30 – 22.45 Nikolaj & Piloterne

Fritslaug
14.30 – 17.00
19.00 – 21.30 Fede Finn & Funny Boyz

Tirsdag den 13. juni
Store Scene
Konferencier: Frank “Megabody”
18.15 – 19.30 Noah
20.30 – 21.45 Big Fat Snake
22.45 – 24.00 Queen Machine
   
Pubfrits
19.00 – 20.15 Nalle & Crazy Ivans
21.00 – 22.15 Bad Cats
23.15 – 00.30 Niklas Schneidermann   

Nilles telt
Konferencier: Anders Blach
10.15 – 11.30 Sigurd Barret (lukket arrange-

ment)
13.30 – 15.00 Brothers Inc. Grand Prix (lukket 

arrangement)
18.00 – 19.15 Hverdagens Helte

Onsdag den 14. juni
Store Scene
Konferencier: Torben Hedegård
10.30 – 11.00 Jeanette & Rødderne
11.00 – 11.30 Stjernedrys
11.30 – 12.00 Kørestolsræserne
12.00 – 12.30 Stjernerne

Konferencier: Frank “Megabody”
13.00 – 14.15 Kandis
15.30 – 16.45 Gnags
18.00 – 19.15 Lars Lilholt band
20.30 – 21.45 Carpark North
22.45 – 24.00 D-A-D

Pubfrits
13.00 – 15.00 DM i Luftguitar
17.00 – 18.15 Flemming Fiol
19.15 – 20.30 Mads Toghøj trio
21.45 – 23.00 Tom Donovan
24.00 – 01.15 Bagaardspumaerne  

Nilles Telt
Konferencier: Thomas Øm
10.30 – 11.15 Ronny Gaga
11.15 – 12.00 Banditterne
12.00 – 12.45 Elekanterne
12.45 – 13.30 De 7 måske 8
13.30 – 14.15 Møllegaardens Rockband
14.15 – 15.00 Djursland Folkehøjskole
15.00 – 15.45 Sækken med Hip-Hoppere
16.00 – 17.00 United by Music (NL)
17.00 – 18.00 The Mix (Ger)

Konferencier: Anders Blach
19.15 – 20.30 Shu-bi or not Shu-bi
21.30 – 22.45 One Love Marley band
24.00 – 01.15 Almost AC/DC

Fritslaug
14.30 – 17.00      
19.15 – 20.45 Bamsesvenner Tribute
Billetter købes i Informationen

Torsdag den 15. juni
Store Scene
Konferencier: Torben Hedegård
12.15 – 12.45 Music Unites Europe in koncert
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Udflugt til Fanø
Med venlig hilsen

Bestyrelsen LEV Haderslev
Lørdag den 1. juli 2017 kører vi fra Her-
tug Hans pladsen i Haderslev kl. 9.00.

Vi kører sammen i bus til Esbjerg, 
sejler over til Fanø og går en tur op i 
Nordby og kigger i byens butikker.

Kl. 12.30 mødes vi alle på Fanø Kro-
gården, der er bestilt mad til alle, samt 
en øl eller vand.

Hele turen incl. mad og en øl eller 
vand koster kr 100.- pr. person.

Vi rafler undervejs, så der er mulig-
hed for at slå en sekser, og få en lille 
gevinst.

Der er også kaffe/vand og lidt sødt 
undervejs.

Tilmelding, samt betaling skal ske 
til Lis Brink, Fælleslykkevej 32, mobil
23 70 12 12 senest 23/6 2017.
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LEV 5 i Syd festen
– et lille suk til pædagogerne:
Husk at tilmelde de beboere fra jeres 
botilbud, så vi undgår at der pludselig 
kommer 7 ikke-tilmeldte personer til 
festen!

Til de der har tilmeldt et botilbud, 
men af en eller anden grund ikke kom-
mer – giv os venligst besked!

Det er ikke lige meget for vores mål-
gruppe.

Når I ikke giver besked, er vi nødt 
til at rokere rundt på pladser, hvilket 
resulterer i, at nogle ikke kan sidde ved 
dem de har ønsket at sidde i nærheden 
af, det bliver de rigtig kede af.

En kedelig start til en hyggelig fest 
– undskyld til bl.a. Arne.

Mvh. KBJ/KC

”LEV 5 Syd” festen i Aabenraa
Haderslev, Sønderborg, Tønder, Vejen, Aabenraa

Igen i år, som det ses på alle de fine 
billeder her i bladet, var "LEV 5 i Syd" 
festen en hyggelig og vellykket aften!

Det skyldes selvfølgelig den gode 
stemning, der kommer fra glade gæster, 
super musik og lækker mad.

Vi har modtaget en mail fra 2 gæster, 
der har deltaget i festen for første gang:

” … alt hvad vi så var så velplanlagt 
og virkede fantastisk, men det helt 
særlige i festen var nærvær og rum-
meligheden. Det har jeg fortalt til øst og 
vest i dag og noget som jeg synes I skal 
være særlige stolte af, at I kan få frem. 
Tusind tak for det! ” Markus og John.

"LEV 5 i Syd" vil gerne sige en stor 
tak til Henrik & Claus fra OS3, til Erik 
og hans personale fra Rødekro Kro og 
Peter Autzen fra Sønderjyllandshal-
len for et godt samarbejde, og for alt I 
præsterede den aften og for jeres måde 
at være på under festen.
 

 KBJ/KC
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Afdansningsbal
Lørdag den 1. april var der rig-
tig forår, der var fest og der var 
Afdansningsbal hos Step by Step 
i Rødekrohallen!

Stemningen var høj og ikke 
mindst, da vore dejlige medmen-
nesker kom på gulvet. Øjnene strå-
lede, danseglæden lyste ud af dem 
og de gav bare alt, hvad de havde 
i sig.

Der var elever både fra Hader-
slev og Aabenraa og nogle af dem 
fik udleveret et dansetrofæ, som 
tegn på, at de havde været med 
i fem år.
En super oplevelse.

Magny Jønch
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Formandsskifte i Vojens Handicap
svømme- & idrætsforening

og dette er med til at skabe værdier 
for vores medlemmer.

Jens Erik Meng takkes for sin 
arbejdsindsats i de forgangne 18 år.    

For mere information kontaktes:
Marianne Søndergaard-Nielsen
Formand for Vojens Handicap
svømme- & idrætsforening
Tlf. 22 90 42 09
Mail: kim-marianne@youmail.dk

Marianne Søndergaard-Nielsen er ny 
formand for Vojens Handicap svømme- 
og idrætsforening. Hun afløser Jens 
Erik Meng, efter 18 år på posten som 
formand. 

Derudover var der 2 afgående fra 
bestyrelsen, bestyrelsesmedlem Bent 
Larsen og sekretær Kirsten Rotcher.

Nyvalgt til bestyrelse er Ordwin 
Maecker, Jan Pedersen og Camilla 
Rågaard. 

Udover de nyvalgte blev Maibrit Pri-
ske og Metha Christensen  genvalgt. 

Marianne Søndergaard-Nielsen er 
49 år, arbejder i transportbranchen, 
bosiddende i Haderslev med sin mand 
og 3 voksne børn.

”Jeg vil gerne arbejde for, at VHS&I 
får større synlighed i mediebilledet 
og større kendskab rundt i Haderslev 
Kommune med aktiviteter og tilbud til 
brugere i alle aldre. 

Det sociale netværk er vigtigt, uan-
set hvilken person du er, og det er 
vigtigt med et socialt netværk for at 
fungere i dagligdagen. Derfor er en af 
mine mærkesager også, at favne de 
grupper der har sværere ved at passe 
ind i vort samfund. 

Det er vigtigt for mig i min formands-
periode, at være med til at sætte dags-
ordenen på de centrale beslutninger 
der bliver taget, når handicapudval-
get i Haderslev Kommune skal træffe 
beslutninger om, hvad der skal ske på 
det pågældende område i kommunen, 
sammen med alle de andre handicap-

foreninger der findes i Haderslev Kom-
mune”

Vi er lille forening som på nuvæ-
rende tidspunkt tilbyder 3 idrætsgrene, 
nemlig bowling, hockey og svømning. 
Vi arbejder på, at kunne tilbyde flere 
sportsarter.  En af vores stærke sider er, 
at vi er meget sociale, vores medlem-
mer går op i deres sport med liv og sjæl.  
Både bestyrelsen og trænerne tilgår 
alle opgaverne med stor ihærdighed, 
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Påskegudstjeneste i Tønder Kristkirke

En kold forårsaften samledes vi i 
den smukt pyntede Kristkirke til 
påskegudstjeneste. Den startede 
med LEV’s gospelkor, som lyste op 
i deres flotte gule dragter. De sang 
nogle dejlige forårssange m.m. 
Bagefter sang vi alle påskesalmer, 
og præsten Kirsten Elisabeth Chri-
stensen fortalte om Jesu opstan-
delse. Hun indledte med at spørge 
om ”hvad kom først – ægget eller 
hønen? ”. Det kan man altid dis-
kutere men en ting er fast og det 
er opstandelsen.

Derefter var der altergang og 
efter den sidste salme og dejlig 
orgelmusik, fik alle ved udgangen 
et lille påskeæg. Aftenen sluttede 
af i Brorsonhus til kaffe, kage og 
fællessang akkompagneret af Bir-
the Petersen på klaver. En dejlig 
afslutning på en god aften. 

Tekst og foto: Kirsten Ellekjær
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lev.dk
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Bowling
Vennekredsen LEV Aabenraa har sam-
men med idrætsforeningen GODT GÅET
afholdt en super søndag eftermiddag i 
Aabenraa Sportscentrum. Vi startede 
med at spise sammen, den lækreste 
buffet og bagefter to timers bowling.
Der var bare gang i den. 54 humør-
fyldte mennesker var mødt op, de viste 
deres mod, ja, de tog kegler, som JV 
skriver.
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75 år
Jeg fylder 75 år den 3. august 2017.
Derfor holder jeg reception på dagen 
Ryes Møllevej 6 st., 6100 Haderslev kl. 
10.00 til 12.00.

Om eftermiddagen kl. 14.00 til 16.30 
er der kaffebord på Cafe Parasollen. 
Lavgade 5, 6100 Haderslev. Tilmelding 
på telf. 74 53 58 93.

Jeg håber, at vi får et par hyggelige 
timer sammen.

Med kammeratlig hilsen
Gunnar Leisen Østergaard
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"Et Rart Sted at Være" har en Face-
book side, som jævnligt opdateres og 
alle interesserede kan følge med her. 

Skriv blot ”Et rart sted at være” i 
søgefeltet og siden kommer frem. Du 
kan også kontakte husets blæksprutte 
Anette på tlf.:  6058 3191

Den 24. marts åbnede landets 
største foreningshus for men-
nesker med handicaps.

"Et Rart Sted at Være" er 
placeret i Haderslev, nærmere 
betegnet Nordhavnsvej 5 med 
en central beliggenhed i forhold 
til busser m.v. 

Huset som er på ca.  1000 m2, 
indeholder foruden en stor mul-
tihal, 8 mødelokaler, stort fælles 
hygge område med sofagrup-
per og forskellige spil også en 
café, hvor man kan købe noget 
varmt at drikke. 

Foreninger og lign. med til-
knytning til handicapområdet 
kan leje sig ind i de fine mødelo-
kaler, som er velegnede til man-
ge formål som f.eks. strikkeklub, 
bingo, eller andre kreative ting.

"Et Rart Sted at Være" er samtidigt 
et værested for mennesker med handi-
cap og deres pårørende. Det er tænkt 
som et sted hvor mennesker kan mødes 
og have hyggeligt samvær. Her er det 
ikke handicappet som er i fokus, men 
mennesket som bærer dette handicap. 
Her er plads til alle og tonen skal være 
pæn og ordentlig.

Misbrugere af alkohol og/eller nar-
kotika bortvises fra stedet.

"Et Rart Sted at Være" vil løbende 
lave arrangementer for husets brugere. 
Det første store arrangement bliver d. 
29. april, hvor VoksenStedet arrangerer 
gallafest for voksne udviklingshæm-
mede. Næste større arrangement bli-
ver den 23. maj, hvor Steen og Peder 
fra Team Tvilling vil fortælle om et liv  
med og uden handicap og motivation 
og vilje.

Der er kun en enkelt ansat i "Et Rart 
Sted at Være". Anette Rasmussen er 
ansat som huskoordinator og blæk-

sprutte og skal sørge for at huset fun-
gerer efter hensigten. Det er meningen, 
at der skal knyttes et hold af frivillige 
til stedet, som vil hjælpe i det daglige 
og ved særlige arrangementer. Anette 
håber, at mange fra foreningerne vil 
deltage som frivillige i huset. Det er 
op til de frivillige at lave initiativer til 
glæde for alle brugere samt initiativer, 
som kan give et overskud som igen kan 
bruges til spændende tiltag i og udenfor 
huset. Der er pt. ingen faste åbnings-
tider, da der endnu ikke er et overblik 
over frivillige, men der vil i nærmeste 
fremtid blive opslået åbningstider på 
hjemmesiden og på Facebook. Indtil 
da så ring eller skriv for info.

I den nærmeste fremtid vil husets 
blæksprutte besøge bosteder, skoler, 
værksteder og lignende i området for, 
at udbrede kendskabet til dette nye 
værested og hvilke muligheder det 
giver den enkelte.

  NYT NYT NYT

"Et Rart Sted at Være"
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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


