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DATO: HVER  TORSDAG.
TID: Kl. 18.30-20.30.
PRIS: Kr. 20,- pr. gang inkl. saftevand eller kakao.
 Der kan købes lidt snolder… Husk penge.  
HVEM: Vi er en klub for unge med særlige behov
 i alderen 10-? år.
 Klubben er et tilbud til de unge, hvor der kan 
 skabes sociale relationer.
LEDSAGER: Har du brug for hjælp, sørger man selv for ledsager.
FORÆLDRE: Kom og få en kop kaffe, mens de unge hygger.
FACEBOOK: Klub 5 - her kan I se vores aktivitetsplan og alle nyheder

 VI SES - Hilsen Christoffer og Jon
 Tilmelding til Jon: Ring eller SMS på tlf. 27 26 63 88

KLUBKLUB  55
STED:
ET RART STED AT VÆRENORDHAVNSVEJ 5A,6100 HADERSLEVTLF. 60 58 31 91

NU HVER TORSDAGNU HVER TORSDAG
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Strikkeklub

Kom og hyg 

sammen med 

os fra 13-15 

hver tirsdag
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Lokalafdeling Aabenraa-Tønder-Haderslev

ved René Kongedam, Cochlear, Danmark 

Den 15. september 2021 kl. 14.00-16.00

Emne: "Jeg vil høre"
"Når et høreapparat ikke længere er nok"

Sted: Salen "Et rart sted at være", Nordhavnsvej 5 A, 6100 Haderslev

Teleslynge og skrivetolke forefindes.

Alle er velkomne, tag gerne naboer, familie samt venner med.

Kaffe/te med brød kr. 35,-

Tilmelding senest fredag den 10. september 2021 kl. 12 til formanden
Kirsten Juul Jensen, tlf. 53 29 45 00 / 73 65 07 21

kjj-ten@outlook.dk eller Kirstenjensen22@gmail.com

FOREDRAGFOREDRAG



LEV SØNDERJYLLAND 3 2021

Så kom Johnny

Torsdag den 17. juni var der stem-
ning og der var fest. Endelig kunne 
vi opleve livet udenfor efter alle de 
dumme måneder med corona.

Vi var 80 personer fra Aabenraa og 
omegn, som skulle høre Johnny 
Hansen på “Et Rart Sted At Være” 
i Haderslev. Der havde de gjort alt 
for, at vi skulle føle os velkommen. 
Der var flot pyntet med flag og 
blomster.

Johnny havde som sædvanligt 
publikum i sin hule hånd. Hans san-
ge faldt lige i deres smag, og han er 
straks på bølgelængde med dem. 
Alle medhjælpere gjorde deres til, 
at det skulle blive en rigtig fest, og 
det blev det.

Tak til Ernst Hybschmann Nielsen 
for kørsel.

God sommer og på gensyn.

Lev Aabenraa, Magny Jønch

10
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Vi havde en helt forrygende dag 
og aften sammen med Johnny 
Hansen. Der var så stor tilslutning, 
at vi måtte have koncert både til 
middag og aften. Det blev en hel 
fantastisk dag med masser af glade 
mennesker og højt humør.

Vi havde lejet burgerboxen, og de 
leverede den lækreste mad til alles 
tilfredshed.

Vi ser frem til endnu en koncert 
med Johnny Hansen på "Et Rart 
Sted At Være" den 3. marts 2022, så 
sæt kryds i kalenderen allerede nu.
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INVITATION
NETVÆRKSCAFE
FOR PÅRØRENDE
Du er ikke alene – vi er mange – så kom bare…

Vi inviterer til en kop kaffe og hyggeligt samvær for
pårørende til mennesker med demens, Parkinson,  
sclerose eller andet.

Tá strikketøjet med.
Vi har kort og brætspil.

Det handler bare om at
danne nogle gode relationer
og få en god ven/veninde.

Hver torsdag kl. 10.00-12.00.

Har du spørgsmål ring på 60 58 31 91.

Lis og Lisbeth

på "Et Rart Sted At Være", Nordhavnsvej 5A, 6100 Haderslev
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Et Rart Sted, Nordhavnsvej 5 a, 6100 Haderslev

Vi holder brunch hver den første fredag
i måneden fra 10-12

Pris kr 50.-
Opstart fredag den 3. september 2021

Der er rundstykker, brød og wienerbrød, smør,
div. pålæg og grønt, ost, æg, pølser og bacon

samt juice kaffe og the

Tilmelding på 60 58 31 91



Tur til egnsspillet Dragefuglenes Slot
skole er klar til at levere et brag af 
en forestilling. Årets familieforestil-
ling på Djursland 2021, fortæller 
Egnsspil Djursland i en pressemed-
delelse.

Farefuld rejse
En Dragefugl har lagt sig tungt 
om et slot og bevogter porten ind 
til fremtiden. Det er kun de aller 
klogeste, der kommer forbi Dra-
gefuglen og ind gennem porten 
– og før man når så langt, må man 
møde tærskelvogteren, Brage og 
bestå hans prøver. Den unge vikin-
gekvinde Freja og høvdingesøn-
nen Rolf har mødt hinanden ved 
Dødishullet Tremosegård – og de 
har nu besluttet, at de sammen vil 
rejse til Dragefuglens Slot.

Det bliver en lang og farefuld rejse, 
hvor de både bliver holdt fanget af 
skovfolket – og hver især møder 
deres fortid på mærkelig vis.

Skovens Dronning forærer Freja 
en flaske med elvertårer, som hun 
får meget brug for – og Rolf taler 
med sin afdøde bror og lover ham, 
at han vil passe godt på livet. Rolf 
falder i voldgraven, og Dragefuglen 
får Freja til at miste sin stemme… 
Men måske det hele ender godt 
alligevel.

Coronapas/test var påkrævet ved 
deltagelse.

Vi havde en fantastisk god dag og 
de medvirkende var gode til det. 
Vejret var rigtig godt.

Hvis man gerne vil se forestillin-
gen på video, kan man se den her: 
vimeo.com/574959549/e22cac014c

Tekst: Bjarne Jensen
sammen med Ole Larsen
Fotos: Ole Larsen

Vi var 38 glade mennesker, afsted 
fredag den 28. maj, til egnsspil-
let Dragefuglenes Slot, udendørs 
foran Sostrup Slot.

Vi kørte fra Støttecenter i Tønder kl. 
13.30 og hjemme igen kl. ca. 01.30 
om natten.

Alle havde fået lavet et coronapas / 
test inden afgang. Lev har sponso-
reret hele turen for alle i Handicap 
Tønder, og for alle deltagere var det 
en kæmpe oplevelse.

Vi kørte med Bingobusser, og vi 
kørte over Løgumgårde og sam-
lede Edward op som er flittig del-
tager på Levs ture og udflugter. 
Bussen stoppede derefter ved Vejle 
Transportcenter, hvor vi spiste og 
fik strukket ben.

Stemningen i bussen var meget 
livlig, og alle havde i over et år ikke 
været sammen på en udflugt. 
Coronaen har virkelig været hård 
for nogle af os, isolering og aflys-
ninger på stribe i lang tid, og ingen 
social samvær. Denne indestæng-
te længsel efter at være sammen 
igen, og kunne komme afsted til 
kulturarrangementer, var som et 
glas champagne med små bru-
sende livsbobler og glæde.

Det var virkelig skønt igen at snakke 
og hygge og grine sammen, og alle 
i bussen fik opfyldt deres forvent-
ninger. Det var positivt at få denne 
oplevelse og giver håb og glæde til, 
at gå en sommer i møde med ikke 
alt for mange restriktioner. Bare vi 

holder reglerne og tager hensyn til 
hinanden i større grupper.

De lidt ældre deltagere på turen 
sad i den forreste del af bussen og 
de lidt ungdommelige deltagere i 
den bagerste halvdel.

Nu har vejret i dagene op til turen 
skabt nærmest katastrofetanker 
med skybrud og regn i dagene 
inden. Hvad skal vi gøre, hvis det 
blæser og regner når vi skal sidde 
udenfor i Sostrup Slots Have en 
fredag aften?

Vi ramte Djursland med sorte skyer 
og regn, og det afledte en begra-
velsesstemning i bussen. Efter 20 
minutter kom solen på en dejlig 
blå himmel og skyerne forsvandt.
Vi ankom til Sostrup Slot og foran 
bussen, fik vi kaffe og kage samt 
information fra en medarbejder 
fra Djursland Højskole om prakti-
ske ting og om teaterstykket. Vi fik 
ligeledes en sandwich og sodavand 
med til hjemturen.

Vi sad som på billederne i Slots-
haven på den første sommeraf-
ten, med duft og sol, og et meget 
underholdende skuespil.

Denne oplevelse vil vi sige tak for til 
Lev, og den vil blive husket i lang tid. 
Når vi mødes igen, kan vi snakke 
om Dragen og de gode sange og 
selvom man har begrænsninger, 
er alt muligt i skuespil og eventyr. 
Deltagerne med funktionshæm-
ning var en oplevelse i særklasse, 
og sammen med professionelle 
skuespillere var det godt nok sejt.

72 medvirkende: sangere, dansere, 
lokale amatørskuespillere og tea-
terelever fra Djurslands Folkehøj-
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Kan det ikke forklares,
kan det ikke forsvares

samråd gav ingen nye svar, ud over 
et spagt forsøg på at forklare det 
med, at nogle kommuner vist snød 
før. Hvem der snød, hvor meget 
de snød, eller om de overhovedet 
snød, kan ingen rigtig svare på. Det 
ligner mere en efterrationalisering 
end et beslutningsgrundlag.

Normalt gælder der det princip, 
at hvis noget ikke kan forklares, 
ja, så kan det ikke forsvares. Det 
princip bør også gælde i forhold 
til udligningsreformen. For det er 
ikke småpenge, vi har at gøre med. 
I over 50 pct. af alle botilbudssa-
ger er udligningsgevinsten på over 
150.000 kr. pr. borger om året, hvis 
en kommune beholder en borger 
inden for kommunegrænsen frem 
for at visitere til et mere specialise-
ret tilbud i en anden kommune.

For de 17 pct. dyreste sager er udlig-
ningsgevinsten fra 250.000 kr. til 
+300.000 kr. pr. borger pr. år. Beløb 
i den størrelsesorden er adfærds-
definerende og til at tage og føle 
på for kommunale sagsbehandlere, 
der løbende bliver pålagt at effek-
tivisere og spare på driften. Ikke 
mindst, fordi beløbet bliver til mil-
liarder, når man ser på størrelsen 
af det samlede område.

Der er med andre ord væsentli-
ge fejl på de indre installationer i 
udligningsreformen, og der er brug 
for at rette op på fejlene hurtigst 
muligt. Det er en bunden opgave, 
hvis ikke fejlene skal medføre yder-
ligere afspecialisering og dårlige-
re hjælp til nogle af de allermest 
udsatte borgere i det her land.

Ingen kan rigtig forklare, hvor-
for man afskaffede betalings-
kommuneprincippet i den nye 
udligningsreform – og fejlen 
forværrer andre fejl.

DEBATINDLÆG
Debatindlæg af Thorkild Olesen, 
formand, Danske Handicaporga-
nisationer, Betina Hagerup, direk-
tør for markeder, Dansk Erhverv, 
Anni Sørensen, formand Lev, Jon 
Krog, branchedirektør, Selveje 
Danmark, Mogens Wiederholt, 
direktør, CP Danmark – Lands-
foreningen for cerebral parese, 
Charlotte Møller Pedersen, for-
mand, FADD, Foreningen af Døgn 
og Dagtilbud for udsatte børn og 
unge, Susanne Olsen, landsfor-
mand, Dansk Handicap Forbund, 
Tue Byskov Bøtkjær, formand, 
Hjernesagen, Kathe Bjerggaard 
Johansen, formand, Landsfor-
eningen Autisme, Morten Loren-
zen, direktør, Hjerneskadeforenin-
gen JP.dk den 7. juli 2021

Der er væsentlige fejl i udlignings-
reformen, og det er en bunden 
opgave at rette op på dem, hvis ikke 
de skal medføre dårligere hjælp til 
nogle af de allermest udsatte bor-
gere i det her land, mener under-
skriverne bag indlægget. 

Indenrigs- og boligministeren må 
have det som bygherren, der efter 
flere års besværligt og dyrt byggeri 
kigger på det færdige hus og må 
konstatere, at der er fejl i de skjulte 
installationer. Det er træls, men 

der skal gøres noget ved det, hvis 
ikke der skal opstå større og værre 
problemer i de kommende år.

Indenrigs- og boligministeren har 
ikke bygget huset, men han har 
arvet en udligningsreform, der 
bygger på tidligere aftaler, og som 
er kommet i stand efter flere års 
analysearbejde og tunge politiske 
forhandlinger. Dygtigt har hans for-
gænger manøvreret et forlig på 
plads, der kunne tilfredsstille kom-
muner og politiske fløje. Derfor er 
det forståeligt, at appetitten på at 
genåbne reformen ikke er så stor.

Problemet er blot, at der er proble-
mer med de skjulte installationer i 
udligningsreformen. Fejl, som for-
værrer de tidligere, og som er så 
skjulte, at selv ikke embedsmæn-
dene opdagede dem, da reformen 
blev udformet. Først i sidste øjeblik 
gik det op for regeringen og for-
ligspartierne, at afskaffelsen af det 
såkaldte betalingskommuneprin-
cip i forbindelse med udlignings-
reformen ville få store konsekven-
ser for det i forvejen hårdt plagede 
specialiserede socialområde.

Ingen kan rigtig forklare, hvorfor 
man afskaffede betalingskommu-
neprincippet. Det nyligt afholdte 

Hvem der snød, hvor 
meget de snød, eller om 
de overhovedet snød, 
kan ingen rigtig svare på.

Forfatterne af
dette debatindlæg

Sakset fra
www.lev.dk
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Bingo - banko - pot - tarteletter - hygge

VI AFHOLDER BINGO

2 bingoplader og 3 tarteletter kr. 60,-
Der kan købes ekstra plader for 5,-

Sodavand/øl eller kaffe 10,-
Kom og vær med til en sjov og hyggelig aften

Vi spiller 10-15 spil med 1 række fuld.

Tilmelding til 60 58 31 91 senest fredag inden pga antal til middag.

Vi ses på Et Rart Sted At Være

4. OKTOBER
fra kl. 16.30-18.00
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Verdens største festival…
var foreningsmand, restauratør og 
værtshusholder. Jeg er flasket op 
med gøgl, tant og fjas og tivoli. Det 
hørte mine kolleger på Sølund om, 
og så antastede de mig en oktober-
dag, jeg kan tydeligt huske det - ”er 
det dig, der er blevet sygeplejerske 
på Sølund…”

Efter en del pres gik Lasse ombord: 
- Jeg kunne se, at der var så man-
ge fodfejl – alt for meget snak, alt 
for lidt handling! Det var ikke et 
mål i sig selv, at det skulle udvikle 
sig til verdens største festival for 
udviklingshæmmede. Det havde 
vi ikke en kinamands chance for at 
forudse. Heller ikke at vi blev Dan-
marks bedst sælgende festival. Vi 
solgte, da vi toppede, 14.000 dags-
billetter rask væk på fire timer på 
vores billetnet! Det viser bare, hvor 
stort behovet var og stadig er, siger 
Lasse Mortensen.

En festival for alle
Men kan en så stor festival, hvor alle 
gæster har et udviklingshandicap, 
medvirke til at cementere en eks-
klusion fra det øvrige samfund? 
Lasse tænker sig længe om, før 
han svarer:

- Vi har tænkt de tanker ind i 
mellem – at vi måske fastholder 
gæsterne i en bestemt gruppe-

Lasse Mortensen har været 
med til at skabe og udvikle 
Sølund Musik-Festival. Hans 
fortid med ”gøgl, tant, fjas” 
og sociale tilgang til livet har 
været den perfekte baggrund 
for den nu 36 år gamle festival.

Af Arne Ditlevsen
Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

Forholdene er ydmyge, når man 
ankommer til Sølund Musik-Festi-
vals hovedkvarter i Skanderborg. 
Jeg må ringe efter lidt hjælp for at 
finde festivalens lokaler, nede i kæl-
deren. Her styrer Lasse Mortensen 
den festival, han selv var med til at 
starte i 1986.

Der er intet ydmygt over ham. ”Ver-
dens største festival for menne-
sker med udviklingshandicap” er 
festivalens slogan, og det får Lasse 
Mortensen nævnt en del gange.

Vi mødes dagen efter, at corona-
retningslinjerne for sommerens 
festivaler er meldt ud. Sølund har 
måttet kaste håndklædet i ringen: 
Der bliver ingen festival i år.

Det giver travlhed, men ikke lige 
den form for ’forventningens-glæ-
de-travlhed’, der plejer at præge 
festivalens kontor en måned før, 
den normalt bliver skudt i gang.

Voldsom reaktion
-Vi er simpelthen blevet tæppe-
bombet med triste beskeder, efter 
vi meddelte, at der ingen festival 
bliver i år. Telefonsvareren er fyldt 
konstant. Folk græder og er ulyk-
kelige, og journalister vil have en 
kommentar, fortæller Lasse Mor-
tensen.

De voldsomme reaktioner siger 
en hel del om festivalens betyd-
ning for mange mennesker med 
udviklingshandicap. Lasse Morten-
sen er i hvert fald ikke i tvivl.

- Sølunds-festivalen er måske Dan-
marks vigtigste festival. Netop fordi 
vores kunder kommer på festiva-
len, år efter år, for at være sam-
men om musik og kærlighed og 
venskaber. Derfor er det enormt 
hårdt for vores borgere at være i en 
coronatid. For de har simpelthen 
ikke styrken til at kunne aktivere 
sig selv, som vi andre kan.

Opvokset med gøgl og gejl
Den første Sølund-festival i 1986 
havde Bamses Venner og Henning 
Stærk Band som hovednavne. Las-
se Mortensen, dengang bare 30 år 
og ny sygeplejerske i Landsbyen 
Sølund, blev spurgt, om han ville 
være med.

- Jeg havde været med i mange 
regatta og byfester, fordi min far 

Sakset fra
www.lev.dk
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-  Jeg har haft et helt fantastisk liv, 
fra den dag jeg startede på festi-
valen. Fordi jeg har fået lov til at 
arbejde med musik og fest – og så 
for de mest givende mennesker, 
man kan forestille sig. Der er i mit 
liv fældet mange tårer af glæde.

Lasse Mortensen fortsætter: - Men 
det er også 100 procent sikkert, at 
du kan ikke køre et projekt på det 
her niveau, hvis ikke din familie 
bakker 100 procent op. Mine piger 
har været med, fra de var to dage 
gamle. Og min viv, hun har også 
været med på lægterne fra dag 
1 af og været med i både opgang 
og nedgang.

Hvis du ikke har den opbakning 
hjemmefra, så går du kold. Men 
får du det til at virke, får du også 
så meget mere igen.

Artiklen blev bragt i
Lev Magasinet nr. 3 2021

sammenhæng, en antiinklusion. 
Men når vi åbner op 1. dag med 
gratisarrangementer, hvor der 
kommer op mod 10.000 gæster 
fra hele Skanderborg - det, vi kal-
der Tov’li Tirsdag - skal de følgende 
to dage være tilegnet mennesker 
med udviklingshandicap.

Vi har jo oplevet, at udviklings-
handicappede på andre festivaler 
bliver skubbet bag i køen, fordi de 
ikke er hurtige nok til at stå frem. 
Her har vi valgt, at de fleste, der 
er her, skal være mennesker med 
udviklingshandicap, og det skal 
være på deres præmisser, siger 
Lasse Mortensen.

Birthe er stadig star
Lasse Mortensen beholdt sit arbej-
de som sygeplejerske i Landsbyen 
Sølund frem til 2005, dog på nedsat 
tid. Ud over at være talsmand og 
leder har han deltaget i de fleste 
arbejdsopgaver på festivalen. Nu 
er hans fokus booking af bands.

Musikgenren på Sølund-festivalen 
har altid været bred – fra dansktop 
til rå rock. Og det er helt bevidst:

- Hvis vores gæster den ene gang 
om året skal ud til så stort et arran-
gement, og gerne vil høre Birthe 
Kjær, så skal de have Birthe, hvis 
det er muligt. Vi skal ikke være 
musikpoliti.

De lokale bakker op
Sølund Musik Festival har et tæt 
forhold til både byen Skanderborg 
og Landsbyen Sølund, som er Dan-
marks største bosted for menne-
sker med udviklingshandicap.

- Vi føler en forpligtelse til at have 
Sølund integreret i projektet og 
festivalen integreret i byen. Det gør 
vi blandt andet med Tov’li Tirsdag, 
men der er også andre arrange-
menter, vi står for. Vi laver Dyreha-
vemarchen, som er for udviklings-
hæmmede og deres ledsagere 
samt 10. klasserne i Skanderborg.

Cirka 200 elever kommer hvert år 
og er med til at gå march. Der får 
de også et billede af, hvad det vil 
sige at være udviklingshæmmet i 
Danmark, og hvad det vil sige at 
bo på Sølund, forklarer Lasse Mor-
tensen.

Festival i hjertet
Festivalen har på mange måder 
været hele Lasse Mortensens liv. 
Og hans families.

Jeg har haft et helt fan-
tastisk liv (...) Fordi jeg 
har fået lov til at arbejde 
med musik og fest – og 
så for de mest givende 
mennesker, man kan 
forestille sig. Der er i mit 
liv fældet mange tårer af 
glæde.

Lasse Mortensen,
festivalleder

Som 66-årig nærmer tiden sig også, hvor Lasse Mortensen 
skal tænke på tiden efter arbejdslivet: ”Jeg har ikke en klar 
afviklingsplan, hvis jeg skulle stoppe med at lave festival i 
morgen, men jeg brygger på en. Det bliver inden for de næste 
par år.” - Foto Rasmus Laurvig/Byrd
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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:

LEV

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

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

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
www.toender.lev.dk
Tonny Mortensen
Gartneralléen 25, 8751 Gedved
Telefon 21 68 62 73
E-mail: tm@lev.dk

KLIP KUPONEN UD, SÆT FRIMÆRKE PÅ OG SEND




