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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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Tur til "Lille Marie" Festival
4. august kl. 8.30-18.30

Lev Aabenraa tilrettelægger en tur til den festival 
alle taler om - Lille Marie 2022.

Torsdag den 4. august 2022 drager Lev Bussen 
til Ansager. Vi forventer afgang fra Aabenraa kl. 
8.30 og hjemkomst ca. kl. 18.30.

Pris 650,00 kr. som dækker kørsel og indgang.

Vi skal se Neighbours & Friends, Kandis, Birthe 
Kjær, Stig Rossen, Ann-Mette Elten og Alley Cats.

Er der mangel på personale til turen, kan man 
tage ledsager eller pårørende med. Ved gyldigt 
ledsagerkort er prisen for en ledsager 15 kr.

Da vi kun sender en bus afsted, bliver det først 
til mølle. Beløbet indsættes på kto. 5323 0314231 
eller MobilePay 44 971 (husk navn) med tilmel-
ding til: Magny Jønch, tlf. 4052 8706 eller Ernst 
Hybschmann-Nielsen, tlf. 9370 5390.
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Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19-20.30
på Et Rart Sted, Nordhavnsvej 5, 6100 Haderslev

Emne: Hvad har vi danskere egentlig gang i?

Pris 150 kr.

Mvh. Bestyrelsen Lev 5 i syd

Tilmelding nødvendig på tlf. 23 70 12 12

Lev inviterer til

FOREDRAG
med

CHRISTINE FELDTHAUS 
FOR PÅRØRENDE OG ANSATTE
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Pelleboyz sluttede sæsonen
God sommer ønskes fra

Lev Aabenraa
Magny Jønch

Pelleboyz holdt afslutning, med 
musik, for denne sæson. En festlig 
aften hvor der blev spillet Kim Lar-
sen, Bamse, Poul Krebs m. fl.

Mange folk var mødt op . En festlig 
aften hvor der var mulighed for at 
synge med og afslutning med kaffe 
og kage.

FOTOGRAF: BRIAN JENSEN



13LEV SØNDERJYLLAND 2 2022

Den 19. marts blev Ole Lar-
sen fra Tønder fejret i Tønder 
Idrætscenter.

Der blev holdt reception for Ole, 
fordi han har arbejdet i Tønder 
Idrætscenter i 25 år, ja faktisk 
i 26 år, men festen var blevet 
udsat. 

Der kom ca. 70 gæster, og midt 
på eftermiddagen kom Tøn-
ders nye borgmester også for 
at ønske Ole tillykke.

Det var en god eftermiddag 
med en glad Ole, der fik rigtig 
mange gaver.

Ole
blev
fejret
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Sort sol
Torsdag den 24. marts arrangerede 
Lev Tønder en tur til Saltvandssøen 
og marsken for at se stærene gå til 
ro. Vi havde en gæst med, naturvej-
leder Hans Tonnesen, som kunne 
fortælle om naturen i marsken. 

De foregående 2 år havde det ikke 
været muligt at arrangere sort sol 
på grund af coronaen, så det var 
godt at komme afsted igen. Der 
deltog i alt 35 personer på turen.

Der var afgang fra Tønder kl. 17.15 
med Tramms Turistfart, hvor vi 
kørte over Nørremølle og Siltoft til 
Saltvandssøen på den tyske side 
af grænsen.

Undervejs så vi store flokke af 
gæs, flere havørne, nyfødte lam og 
meget mere. Vi holdt en lille pause 
ved diget ud til vadehavet. Vi havde 
en flot udsigt over Saltvandssøen 
med en del vadefugle, og til solen 
der var på vej ned over vadehavet. 
På vej fra Saltvandssøen mod Aven-
toft så vi endda sort sol med gæs.

I Aventoft ved grænseovergangen 
Møllehus så vi stærene gå til ro. 
Det var et flot show med sort sol, 
vi fik der. Der kom også traner og 
sølvhejrer forbi og en del rovfugle. 

 Derefter kørte vi til Æ Kalgo i Daler, 
hvor vi fik flæskesteg, sovs og kar-
tofler, rødkål og grønt at spise som 
en afslutning på dagen. Alle nød 
maden, og vi kørte hjem til Tønder 
med en god naturoplevelse rigere. 
Vi var hjemme igen ca. kl. 21.00.

Tekst og Foto: Kurt Serup Poulsen
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Stor dag på Kilen
Det var en stor dag forleden på 
Værkstedet Kilen, da aftalen mel-
lem Aabenraa Kommune og KLAP-
job blev underskrevet.

I Aabenraa Kommune gør vi rigtig 
meget for at understøtte et rum-
meligt arbejdsmarked og matche 
førtidspensionister med lokale virk-
somheder.

Det er vigtigt at alle, der ønsker at 
arbejde, har de bedste muligheder 
for at få et job.

Ved at samarbejde med KLAPjob 
skaber vi flere jobmuligheder for 
pensionister og et endnu tættere 
og mere forpligtende samarbejde 
med de virksomheder, der ønsker 
at tage et socialt ansvar.

Der blev budt velkommen ved 
socialchef Maja Gammelgaard.
Intro ved Jan Køpke Christensen 
fra Social og seniorudvalget.
Intro ved direktør Anette Christof-
fersen fra Lev.
Oplæg fra KLAPjob ved konsulent 
Kjeld Allan Møller Madsen.
Asbjørn Jensen fra Viborg fortalte 
om sit arbejde ved Rema i Viborg.
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Udflugt til Givskud Zoo
Kom med på en hyggelig tur til

Givskud Zoo

Lørdag den 4. juni 2022
kl. 9.00-17.00

Vi kører fra Et Rart Sted,
Nordhavnsvej 5 a, 6100 Haderslev

kl. 9.00

Bustransport, entré, sandwich og 
vand - pris pr. person kr. 150.-

Betales ved tilmelding til
Lis på tlf. 2370 1212

Sidste tilmelding 25/5 2022
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Kom og syng sammen med os!
BAMSE kopi der synger alle de populære numre vi kender fra

Bamses Venner kommer og underholder.

Vi starter med lidt godt fra pølsevognen og derefter synger og hygger vi os.

Vi glæder os meget til at se jer allesammen til nogle hyggelige timer

Lev Haderslev og Odinsgården

Tilmelding nødvendig til donh@haderslev.dk senest den 01/06 2022

Fo
rå

rs
fest på Odinsgården

FREDAG DEN 10. JUNI 2022 KL. 11
-14
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Kære medlemmer af Lev kredsen i Tønder

FM mesterskaberne i Ålestrup

Vi mangler mailadresser fra mange af vores medlemmer i Tønderkredsen. Vi sender af og til mail 
ud omkring vores arrangementer, bl.a. vores gudstjenester og vigtig nyt fra vores område.

Hvis I gerne vil modtage mail fra Lev Tønder, må I meget gerne sende mail til
kurbod@gmail.com, så I kan komme på maillisten.

Med venlig hilsen Kurt Serup Poulsen, Lev Tønder

Idrætsforeningen Rend og Hop fra Tønder har haft 2 hockeyhold med 
til FM mesterskaber i Ålestrup. Det var i weekenden 9. - 10. - 11. april de 
var afsted til mesterskaberne, som de havde kvalificeret sig til at del-
tage i, ved at deltage i turnering i løbet af vinteren.
Det gik rigtig fint til stævnet. B-holdet fik en flot 3. plads og D-holdet 
fik en 5 plads.
De var 14 mand afsted, og de havde en rigtig god weekend.

Den 19. april samledes en stor flok forventningsfulde mennesker i 
Tønder Kristkirke til den traditionelle påskegudstjeneste. 

Vi pyntede korset med påskeliljer, og efter Peter Ellekjær havde læst
indgangsbønnen glædede Lev Gospelkoret os med en perlerække 
af forårssange og salmer. Præsten fortalte om, hvad der skete i 
påskedagene og alle lyttede opmærksomt.

Efter fællessang var der altergang og Karina læste udgangsbønnen. 
Derefter samledes vi til kaffe, lidt sødt og flere sange i Brorsonhus.
En dejlig aften!

Tekst: Bodil Ludvig Møller
Fotos: Kurt Serup Poulsen

Påskegudstjeneste i Tønder Kristkirke den 19. april 2022
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Johnny Hansen koncert 3. marts 2022

En succes vi selvfølgelig gentager 
til næste år, så sæt allerede nu X i 
kalenderen den 2. marts 2023.

Flere billeder på næste side

En fuldstændig udsolgt aften med 
et brag af en fest.

150 glade koncertdeltagere havde 
en fest udover det sædvanlige.

Vi startede med dejlig pålægslag-
kage, og derefter gav Johnny den 
fuld gas så hele salen gyngede.
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ADHD/ADD CAFÉ

Opstart onsdag den 27. april 2022
En onsdag om måneden fra kl. 18.30-21.00

på Et Rart Sted At Være
Nordhavnsvej 5 A - 6100 Haderslev

Kom til nogle hyggelige timer, hvor vi snakker,
spiller og har det sjovt sammen.

Voksne, børn og unge er alle velkomne.

Kom og se om det er noget for dig.



Endelig lykkedes det at afholde Lev festen i Aabenraa. 
Der var vel ca. 250 personer, som havde en dejlig aften. 
Maden smagte godt, og vi festede bagefter. Vi fra 
Tønder fyldte en stor bus med 40 forventningsfulde 
fest parate deltagere, og vi blev ikke skuffet. OS 3 (2) 
er et hit, og alle danser og synger med eller deltager 
på scenen. 

Søren og Andreas gav den hele armen med trom-
merne.  Sikke en stemning når der spilles Kim Larsen 
og VTL sangen.... VOLVO B18-210 og alle fik smil på 
læben og var i godt humør.

Ole Larsen holdt velkomsttale sammen med en 
anden, og der blev der fyret op med stemning. Tak 
til Lev og Kirsten som gør et kæmpe arbejde for, at 
disse fester kan blive afviklet. Det at kunne samle så 
mange deltagere vidner om, at det bliver værdsat. 
 

Tekst: Bjarne Jensen
Billeder: Ole Larsen

Lev-festen
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