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Indvielse af sansehave i Frejas 
Have, Odinsgaarden i Vojens

afholdes onsdag
den 26. februar 2020

kl. 19.00 på
Møllemærsk 24, Aabenraa

Generalforsamling
i Aabenraa

Generalforsamling
i Tønder Kredsen

afholdes mandag
den 24. februar 2020

kl. 19.00 på
Ungdomsskolen,

Ribelandevej 62, Abild,
6270 Tønder

Generalforsamling
i LEV Haderslev

afholdes mandag
den 24. februar 2020

kl. 18.30 på "Et rart sted at være",
Nordhavnsvej 5A, 6100 Haderslev.

Der serveres sandwich, så
tilmelding til mobil 23 70 12 12

senest den 14. februar 2020

Der var hygge og samvær, da den nye sansehave og det nye 
sanserum blev indviet i Frejas Have, den 20. september 
2019. Bent Juhl havde søgt midler og sørget for, at det 
kunne sættes i værk, til stor glæde for mange brugere.

Flagene var fundet frem, og der var mødt mange op til 
grillpølser med øl og vand samt kaffe og kage.

Jens Helstrup Jensen bød velkommen, og takkede Bent 
Juhl for den flotte gave. Mange håndværkere og gartnere 
havde været i gang ude som inde i lang tid, så nu var det 
en stor glæde at se det flotte færdige resultat.

Der var rigtig hyggeligt med områder, hvor man kunne 
sidde udenfor og nyde det. Inde var der lavet et rum med 
forskellige lyseffekter og et stort kar med bolde.

Tak for et par hyggelige timer.
LEV Haderslev, Lis Brink
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Handicapdisko Haderslev 25 års 
jubilæumsfest med Kandis

er stadig aktive og sammen med et 
godt team af frivillige, sørger de for 
at handicappede en gang om måneden 
kan møde ligesindede, hygge sig — og 
måske få en kæreste. Handicapdisko 
Haderslev er blevet afholdt på samme 
adresse på Jomfrustien i Haderslev i 
22 år under mange forskellige navne 
og ejere.

Nu afholdes Handicapdisko på 
”Månen” ovenpå Haderslev Bibliotek, 
hver den første onsdag i måneden fra 
kl. 18.30 til 21.00. Der er i gennemsnit 
ca. 120 borgere til hvert arrangement. 
Dette tal er desværre faldende, på grund 
af besparelser i de enkelte botilbud.

Det var en fantastisk fest med ca. 400 
feststemte gæster fra Syd og Sønder-
jylland samt Fyn og Midtjylland.

I samarbejde med Haderslev Idræts-
center var der arrangeret mulighed for 
at bestille en jubilæumsbuffet inden 
festen, og det var der rigtig mange 
som benyttede sig af. De nød maden 
sammen med familie, venner, bosteder 
og ledsagere.

Kl. 18.30 gik Kandis på scenen i deres 
hvide jakkesæt, og dansegulvet blev 
hurtigt fyldt op af glade mennesker, 
som sang og klappede med på alle de 
kendte melodier. I pausen skulle der 
tages billeder og skrives autografer, så 

Johnny fik ikke meget pause. De elsker 
ham alle og han gør sig bestemt fortjent 
til det, for han giver sig tid til dem alle 
og han kender rigtig mange ved navn.                                                                                    
I forhallen var der opsat en fanbod, hvor 
der kunne købes alt fra drikkedunke, 
plakater, undertøj, bluser og meget 
mere - alt med Kandis på, og den blev 
flittigt benyttet.

Lidt historie
Det hele startede i 1994 hvor familien 
Schønwald, tidligere leder på Mikkels-
høj og daværende ejer på Point Break, 
åbnede dørene for det første handi-
capdisko. Bend og Dorit Schønwald Fl
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Kom til et dialogmøde på Et rart sted at være, 
Nordhavnsvej 5 A, 6100 Haderslev 

Torsdag d. 14. November 2019  
kl. 16.30-18.30 

Der serveres sandwich og vand, tilmeld på tlf. 60 58 31 91
Med venlig hilsen DH, Merete Fredsted & Et rart sted at være 

Der er samme dag klub i huset, hvor der er voksne tilstede, så dit barn/den unge kan hygge 
sig, imens mødet finder sted. 

18år 
DIALOGMØDE 

Hvad skal der 
ske? 

Hvor får jeg 
hjælp? 

Flexjob? 

Hvor skal jeg 
bo? 

Hvad med min 
økonomi? Paragraffer? 

Er du/I forældre til 
et barn/ung med 
særligt behov, som 
snart fylder 18 år?

Der opstår mange spørgsmål i 
forhold til bolig, uddannelse, 
job og støtte, når de unge 
overgår til voksenlivet ved 
de 18 år.

Vi vil derfor gerne invitere 
dig/jer til et møde, hvor I kan 
få svar på de mange spørgs-
mål, og kommunen kan få et 
indblik i de problemstillinger 
I som forældre står overfor.

Der deltager foruden inte-
resserede forældre også per-
soner fra Haderslev Kommune 
(jobcentret, voksenhandicap 
mv.), LEV, Autismeforeningen 
og Danske Handicaporganisa-
tioner (DH) i Haderslev.

Vi håber på en positiv og 
konstruktiv dialog, som kan 
hjælpe til bedre overskue-
lighed i forhold til regler og 
muligheder for den unge.

Evt. spørgsmål må gerne 
sendes til: sekretaer.etrart-
sted@gmail.com

Med venlig hilsen
DH i Haderslev og

"Et Rart Sted At Være"
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Kaffemik
Bruger- og pårørenderådet i Haderslev havde på opfordring 
af brugere arrangeret kaffemik for familie og pårørende 
søndag den 27. oktober 2019 på "Et rart sted at være", 
Nordhavnsvej 5 i Haderslev, fra kl. 14.00-17.00.

Det var en stor glæde, at se der var så stor tilslutning. 
70 personer havde trodset regnen og blæsten, de hyggede 
sig med stort kagebord, kaffe og saftevand.

Alle havde nogle hyggelige timer med en masse snak 
over bordene, og brugerne ønskede at fællesarrange-
mentet kan blive til en fast tradition.

Tusind tak til alle fremmødte for den store opbakning 
og dejlige stemning, håber vi ses igen til næste arran-
gement.

Med venlig hilsen
Bruger- og pårørenderådet i Haderslev Kommune

Skrevet af Lis Brink, medlem af rådet
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Lørdag den 30. november
kl. 13-16

Salg af æbleskiver,
flotte ting af træ og tekstil,

juledekorationer,
lykkeposer osv.

Du kan også male
din egen julekugle til træet.

Vi ses på
Værkstedet Hjortebro

Solsikkevej 3, 6100 Haderslev

Julestue



DATO: TORSDAG I LIGE UGER.
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 10-35 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.

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

LEV SØNDERJYLLAND 4 2019 15

KLUB 5

STED:
ET RART STED AT VÆRE

NORDHAVNSVEJ 5A,
6100 HADERSLEVTLF. 60 58 31 91
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Julegudstjeneste og julefrokost d. 28. december
Hvad var det der skete i en stald i Betlehem? Hvad så 
hyrderne ude på marken? Og hvilke gaver fik Jesus?

Det kan du se og opleve den 28. november kl. 18, 
hvor vi inviterer alle til julegudstjeneste i Gl. Haderslev 
Kirke. Vi skal se krybbespil, synge julesalmer og kirkens 
Ungdomskor går Lucia. 

Efter gudstjeneste er der julefrokost i Sognehuset, 
og her vil Ungdomskoret synge lidt mere for os. Det 
skal nok blive en festlig aften. Arrangementet er for 
alle, og det er gratis at deltage. 

Af hensyn til maden er der tilmelding til Margrethe 
og Bent Juhl senest mandag d. 25. november på tlf. 
74575752 eller mail mmb72125@mail.dk

KLUB 5

Ungdomskoret går Luciaoptog til julegudstjenesten.

Der var opstart på Klub 5 torsdag den 
31. oktober 2019 på "Et rart sted at 
være", Nordhavnsvej 5 A 6100 Hader-
slev.

Det blev en kæmpe succes med 36 
tilmeldte der alle hyggede sig sammen.

Der blev spillet spil og både air-
hockey og billardbordene blev flittigt 
brugt.

Vores nye unge-rum med Wii og PS4 
samt filmstue blev indtaget og var også 
en stor succes.

Der blev budt velkommen og så var 
der denne gang gratis pizza til alle. De 
blev spist med velbehag og alle snak-
kede og hyggede sig på kryds og tværs.

Klub 5 er hver 2. torsdag fra kl. 
18.30-20.30, alder er fra 10 år. Næste 
gang er torsdag den 14. november 2019.

Kom forbi og få et spil med andre, 
en ven eller flere samt hygge og snak 
med børn, unge og voksne.

Tilmelding til Jon på tlf. 27 26 63 88.
Vi ses!

Klub 5
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JULE- OG LOPPEMARKED

ONSDAG DEN 4. DECEMBER
NICOLAI KIRKE KL. 10.30
Provst Kirsten Kruchov Sønderby

"Solstrålerne" med Luciaoptog.
Kirkens organist.
Dejligt samvær med frokost
i Nicolai Huset til 50 kr.
Tilmelding til Solvejg  20 62 34 68
                     Judith    206 207 74
senest den 25. november.

LEV JULEGUDSTJENESTE

Kom og gør et godt køb.

Stor hal med mange stande.

Der kan købes æbleskiver, soda-

vand, kaffe og kage samt popcorn.

Lej en stand for kr. 150.-

inklusiv en sandwich og en vand.

Tilmelding på tlf. 60 58 31 91, 

senest den 22. november 2019.

Lørdag den 30. november 2019

kl. 10.00-15.00 

på "Et rart sted at være",

Nordhavnsvej 5A,

6100 Haderslev (efter Netto)
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Livsglædens Dag
Hold da op, sikken en fest, den kan 
vi leve længe på.

Der var livsglæde, der var stem-
ning og der var fest.

200 glade og humørfyldte borge-
re fra hele det sønderjyske område 
tog turen til Sønderjyllandshallen, 
hvor der blev danset og sunget i 
vilden sky.

Torben og Jeppe sørgede for 
musikken, og de havde dem bare i 
deres hule hånd.

Tak til jer alle, fordi I var med til 
at gøre denne dag til noget ganske 
særligt.

Tak til Bent Juhl for støtte og til 
Sønderjyllandshallen for en god dag.

På gensyn næste år!

Magny Jønch, LEV Aabenraa
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Høstgudstjeneste
I forbindelse med et præsteseminar blev der afholdt en festlig 
Høstgudstjeneste i den smukke Løgumkloster Kirke. Den pyntede 
høstvogn blev kørt ind under ledsagelse af orgelbrus, og årets 
frugt og grønt blev båret ind.

Tekstlæsningen blev foretaget af Gunner Østergård fra Hader-
slev.

Prædiken varetog sognepræst Jakob Damm Knudsen på tegn-
sprog, den handlede om tolderen  Zakæus, som endte lykkelig 
trods diverse besværligheder.

Kirkekoret fra Gammel Haderslev Kirke medvirkede ved de 
dejlige høstsalmer. Til slut altergang. En dejlig oplevelse!






