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Så starter Handicap-bar-aften igen i Aabenraa hos 
Tækkers Bar.  Mange har været rigtig glade for at 
komme en ”tur i byen” –mødes med venner og høre 
noget god musik.  Det sker den anden onsdag i hver 
måned!  Tilstrømningen var desværre faldende mod 
slutningen af året, så derfor opfordrer vi alle, der 
kan lide godt selskab og god stemning, om at møde 
op!  Jo flere - jo sjovere og bedre er det!    Vi skylder 
også Tækkers Bar, at bakke op omkring deres fine 
arrangementer. Hvis ikke opbakningen er der, vil 
tilbuddet selvfølgelig også forsvinde.  Så opråbet 
herfra må være, at os tæt på de handicappede må 
støtte op omkring disse arrangementer. 

Med venlig hilsen
Ernst og Marianne Hybschmann

Forældre til Jonas med Down Syndrom

Handicap-bar-aften
i Aabenraa

DU er så hjertelig velkommen til hygge, fed danse-
musik og lækre drinks. Vore DJ spiller op til det 
bedste dansemusik, så gør danseskoene klar. Der 
vil være mulighed for at synge karaoke nogle af 
gangene, ligesom der fx. vil være fastelavn og pak-
kespil i december.
Vi åbner hver anden onsdag i måneden kl. 18.30 - 
21.30 for alle gæster med handicap, på flg. datoer: 
Den 8. marts, den 12. april, den 10. maj, den 
14. juni. 
Efter sommerferien er det:
Den 13. september, den 11. oktober, den 8. 
november og den 13. december.
 
Vi kan desværre ikke få kørestole ud på toilettet, 
det beklager vi.  
             

DRINKS OG PRISER:
Sodavand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 kr.
Øl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 kr.
Alkoholfri drinks. . . . . . . . . . . . . . . .  25 kr.
Drinks m. 2 cl. spiritus & vand  . . .  40 kr.
Små chipsposer . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kr.
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FEST
LEV Sønderjylland, LEV Haderslev, LEV Vejen,

LEV Aabenraa, LEV Tønder og LEV Sønderborg

 inviterer igen til 

Fredag d. 10. marts 2017
kl. 17.30 til kl. 22.30
Sønderjyllandshallen,
H.P. Hansens Gade i Aabenraa

Dørene åbnes kl. 16.30 så alle kan være
på deres pladser inden kl. 17.30.

Billetprisen er kr. 175,- 
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. 7464 7015 - k.clausen@clausen.mail.dk
Jens Ellekjær – tlf. 7472 4094 - je@kreds.lev.dk
Kathryn B. Jørgensen – tlf. 7444 2104 – kathryn@post.tele.dk 

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

Bindende tilmelding er senest d. 3. marts.
Kom og vær med !

Venlig hilsen, LEV 5 i Syd.
LEV Aabenraa, LEV Haderslev, LEV Sønderborg, LEV Tønder, LEV Vejen



Ledige pladser til handicapturen 
til Norge i uge 10!
Grundet afbud fra et bofællesskab, hvor manglende led-
sagerordning desværre fører til, at en hel gruppe handi-
cappede ikke kommer med på deres elskede skitur.  Det 
betyder, at vi har plads til andre, så meld jer endelig til.  
Bedre tur med herlige oplevelser fås ikke !!
 
Klubtur i uge 10 2017 til Gaustablikk i Telemarken, Norge 
for familier der har et handicappet barn, bofællesskaber 
for handicappede og andre medlemmer.
 
Indkvartering på Gaustablikk Høyfjellshotell i Telemarken. 
Hotellet ligger 960 m.o.h. og er dermed snesikker. Lang-
rendsløjpen går lige forbi og nærmeste lift til alpinanlægget 
er 100 m fra hotellet.
Der er tre kørestolsvenlige værelser.

Se mere på: www.gaustablikk.no

Afgang fra Aabenraa søndag d. 5. marts 2017 og hjem-
komst søndag aften d. 12. marts - 6 skidage med 7 
overnatninger og helpension.
Pris ca. 5000,- kr. pr. person.

Skiklubben vil stå for planlægning, skiinstruktører, skiudstyr 
til langrend, for hjælperedskaber og for instruktion i såvel 
langrend, alpint skiløb og snowboard på alle niveauer.

Deltagerne betaler selv en andel af omkostningerne til 
instruktørerne, som vil udgøre ca. 200 kr. pr. barn og ca. 
400 kr. pr. voksen.
Skiklubben støtter disse omkostninger med op til 400 
kr. per deltager op til 19 år, som går til instruktørernes 
omkostninger. Størstedel af instruktørernes omkostninger 
betales med penge fra fonde eller private.
Omkostninger til alpint skiløb og snowboard, hvis man 
ønsker det, såsom udstyr dertil og liftkort, afholder man 
selv. Langrendsudstyr og pulke betaler skiklubben.
Deltagelse i turen kræver medlemskab af Aabenraa Skiklub.
 
Kunne dette være noget for dig/jer så kontakt os endelig.  
Det er en meget stor oplevelse, og det er for mange årets 
oplevelse.
 
Vi står gerne til rådighed for besvarelse af spørgsmål og 
flere informationer.
 

Med venlig hilsen
Ernst Hybschmann-Nielsen
tlf.:  93 70 53 90, e-mail: erhyni@oncable.dk

Erich Turnowsky
tlf.: 74 62 11 40, e-mail: eturnowsky@mail.dk
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Se evt. følgende video: www.youtube.com/watch?v=ceOgRInddsA
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Fødselsdag, farvel og goddag
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LEVs 65 års fødselsdag, tak og far-
vel til Sytter og velkommen til Anni

Fredag den 20/1 2017 var der reception 
i Handicap Organisationernes Hus i 
Taastrup, der var mødt 150 gæster op 
for at være med til at markere dagen.

Det var nogle hyggelige timer, hvor 
der blev sagt farvel til den sympatiske 
kværulant Sytter Kristensen, der har 
været landsformand for Landsforenin-
gen LEV i 15 år, og goddag til den nye 
formand Anni Sørensen der kommer fra 
Aarhus, hvor hun har været formand i 
LEV kredsen.

Der var masser af rosende ord fra de 
mange talere, der på et tidspunkt fik at 
vide de ikke måtte tale for længe, da 
der var lang kø for at komme til orde.

Der var buffet med små croissanter 
med forskellig fyld, og lækre miniature 
kager med lev logo på, samt vin , vand 
og kaffe. Der blev spist og flittig talt på 
kryds og tværs af bordene.
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Den afgående formand, Sytter Kristensen, sammen med direktør Torben Wind og Anni Sørensen, LEVs nye landsformand.
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"SOLSTRÅLERNE" sang julen ind lørdag den 10. december
i Julehjertebyen i Aabenraa
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Danmarks største halbal i Jyske
Bank Boxen den 29. oktober 2016
85 personer fra LEV i Aabenraa og Tønder deltog i den 
fantastiske aften. En aften, der var særdeles vellykket og 
en stor oplevelse for os.

3.146 festglade gæster sang, festede og dansede sig igen-
nem en hel aften spækket med god mad og festlig musik fra 
KANDIS samt STIG OG VENNERNE. Alle de kendte lige fra 
”Vimmersvej” til ”En lille ring af guld” var med til at sikre 
et fyldt dansegulv.

Salen var festlig pyntet med rød- og hvidternede duge, små 
neg, 500 kg pyntegræskar, 1200 orkideblomster. Ny designede 
lysekroner i loftet og masser af lyskæder samt levende lys.

Intet var overladt til tilfældighederne, vi følte os rigtig godt 
tilpas!

Knæk Cancer sendte live fra halballet, så der blev i løbet af 
aftenen også mulighed for at sende en tanke til dem, der 
har det svært.

Der blev solgt roser for ca. 98.000 kr. Derudover donerede 
FC Midtjylland 200.000 kr.

Alt i alt en super fest og successen gentages næste år den 
28. oktober 2017, da der blev givet udtryk om, at det må vi 
prøve igen!

En stor tak til vores to chauffører Ernst Hybschmann-
Nielsen og Gert fra Sønderjyske Turistfart. 
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Nu er LEV Haderslev kommet på 
Facebook. Vi vil løbende opdatere 
med aktiviteter osv. så del og like 
gerne siden.

www.facebook.com/LEVHaderslev
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Hygge og socialt 
samvær i 
"Vennekredsen 
Aabenraa"
Et nystartet initiativ , som har 
til formål at skabe oplevelser og 
sociale aktiviteter for mennesker 
med udviklingshæmning og deres 
pårørende .

Idrætsforeningen Godt Gået og 
LEV Aabenraa står bag projektet.

Skulle der sidde nogen men-
nesker derude, som kunne tænke 
sig at bruge nogle timer sammen 
med de dejligste mennesker og 
opleve hvad " Livskvalitet " vir-
kelig er, kan du høre nærmere  
hos Magny Jønch på telefon
40 52 87 06.

De hyggeligste hilsner
Godt Gået, LEV Aabenraa
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En fantasi om Peter Pan og Wendy
Lørdag den 10. december deltog vi fra LEV Aabenraa i Teatret MØLLEN.

"ALDRIG LANDET" en fantasi i fem akter, der balancerer på grænsen mellem eventyr og
virkelighed, barndom og "voksendom". En fortælling om børn, der alle nægter at blive voksne

og i stedet stædigt holder fast i fantasien og de fantastiske universer, den skaber.

Telefon 74 53 52 51   |   buch-advokatfirma.dk

Før hed vi Buch & Baruah  

Nu hedder vi Buch Advokatfirma



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


