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DATO: NU 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 man 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
OPSTART JANUAR 2021OPSTART JANUAR 2021
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Besøg hos Carina

Det at skrive en bog har givet Cari-
na så meget, at hun godt kunne 
tænke sig at skrive bog nr. 2.

Ud over at være forfatter dyrker 
Carina gymnastik. Hun er så dygtig, 
at hun har været til Handicap OL, 
både i USA og sidst i Dubai. Begge 
steder har hun vundet guldme-
daljer i individuel gymnastik, men 
sandelig også i gymnastik for hold.
Så dagligt må formen holdes ved 
lige med gå- og løbeture eller en 
tur på cykel. Ugentlig er der så 
gymnastiktræning.

Man må sige, det er en flittig pige 
jeg her har prøvet at give jer et 
lille indblik i hvordan hverdagen 
og drømmene kan være på trods 
af man er blevet givet nogle udfor-
dringer fra fødslen af.

Solvej

Jeg har en kold og regnfuld okto-
ber aften besøgt Carina Andresen, 
der til daglig bor på Ørsted Gamle 
Skole ved Jels.

Carina er 27 år og har daglig under-
visning på opholdsstedet.

Hun har bl.a. dansk, matematik og 
engelsk, ud over alt det man skal 

lære når man ikke længere bor 
derhjemme.

I dansk kunne Carina godt tænke 
sig at skrive en bog om kærlighed. 
Som sagt så gjort, med hjælp fra 
pædagogen, fik de skrevet bogen: 
Kærlighed ved første blik.

Selv om man har et udviklings-
handicap er drømmen jo stadig 
kæreste, bryllup, lejlighed og en 
hund.

Carina tog afsæt i sin første kære-
ste, som blev kaldt Krølle. Hun 
kunne da godt tænke sig at flere 
eventuelt ville læse bogen, som der 
jo er lagt mange timers arbejde i.

Vi følger en piges snak med sin 
veninde om det der med at have 
en kæreste og alle de drømme, 
der følger med. Carina har i dag en 
kæreste ved navn Morten. Han bor 
i bofællesskab i Vejen. De er sam-
men i weekender enten hjemme 
hos forældrene eller hos en af dem 
på deres bosted.
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Den 6. september 2020 kunne en hel bus 
fyldt med glade mennesker samt rigtig 
mange i egne biler sætte sig til et overdå-
digt kagebord på Gram Slot. Alle skulle 
bære mundbind i bussen pga coronavirus, 
det gik heldigvis rigtig godt. 

Vi var 75 personer der glædede sig til nogle 
hyggelige timer med masser af snak og 
kage.

Der var rundvisning på slottet til de der 
ønskede dette, andre ville hellere igang 
med kaffen og sprang rundvisningen over.

Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag med 
masser af god socialt samvær, alle var glade, 
mætte og meget tilfredse.

udflugt til gram slot
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Vi havde arrangeret koret So Long fra Kol-
ding, og der skulle komme 17 pensionister 
og synge alt fra Beatles til Seebach.

Desværre, pga corona, afmeldte de 2 dage 
inden, så gode råd var dyre da 80 personer 
glædede sig til gratis tarteletter og glad 
musik.

Vi fik heldigvis Bo Young til at komme og 
synge, og det tog alle rigtig godt imod. Det 
blev en glad aften med afstand og uden 
fællessang, istedet viftede vi med flag, da 
fællessang ikke var tilladt.

Dagen efter lukkede alt ned til 50 personer, 
så vi var alligevel heldige, vi tog alle forholds-
regler i forhold til coronarestriktionerne og 
vi kunne mærke samværet var tiltrængt 
hos alle.

Det var en rigtig god, glad og sjov oplevelse, 
måske een enkelt kom til at synge med, det 
var svært at lade være, tarteletterne blev 
nydt og rost til himlen.

Fællessang og tarteletterFællessang og tarteletter
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LEV FESTEN 2021
Husk at sætte et stort kryds i kalenderen i marts næste år

- mere specifikt...
 

Fredag d. 12. marts 2021
fra kl. 17.00-kl. 22.00

i Sønderjyllandshallen, Aabenraa
 

Netop den aften afholdes den traditionelle Lev fest !
 

Det vil glæde os at se jer alle, så vi kan få en
hyggelig aften i hinandens selskab, og med den

sædvanlige lækre mad fra Rødekro Kro
og super god musik fra OS3.

OBS ! Mere detaljeret information kommer i
vores lokalblad "Lev Sønderjylland"

der udkommer i februar 2021.

Lev Tønder, Lev Sønderborg, Lev Haderslev,
Lev Vejen og Lev Aabenraa
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Muligheder for ledsagelse er 
under al kritik

ven). Det resultat er stærkt bekym-
rende, mener Levs landsformand, 
Anni Sørensen:

- De botilbudsbeboere, som ikke 
kan få en ledsageordning efter 
de nuværende regler, har samme 
behov for blandt andet at vedlige-
holde sociale relationer og færdes 
i lokalsamfundet. Men reglerne 
afskærer dem fra at få ordningen, 
fordi man forestiller sig, at de får 
ledsagelsen fra personalet i deres 
botilbud i stedet. Men som under-

Lev har offentliggjort en undersø-
gelse om mulighederne for led-
sagelse blandt mennesker med 
udviklingshandicap, som bor i 
botilbud. Hele 1.079 pårørende har 
deltaget i undersøgelsen, og resul-
taterne tegner et dystert billede.

- Uden ledsagelse er konsekvensen 
ofte social isolation og ensomhed. 
Helt som alle andre, så har men-
nesker med udviklingshandicap i 
botilbud glæde af at kunne pleje 
deres sociale netværk, besøge 
familien, deltage i sociale og kul-
turelle aktiviteter i lokalsamfundet, 

gå ud og spise osv. Det handler i 
virkeligheden om inklusion. Levs 
nye undersøgelse viser desværre, at 
det er de færreste, der får den led-
sagelse, som de har brug for, siger 
Levs landsformand, Anni Sørensen.

De mest sårbare er hårdt ramt
Næsten 40 pct. af dem, som ikke 
har en ledsageordning, modta-
ger to eller færre timers individuel 
ledsagelse om måneden. Blot 13 
pct. modtager nogenlunde lige så 
meget ledsagelse, som hvis de var 
tildelt en ledsageordning med 15 
timer månedligt (§ 97 i servicelo- Fortsættes side 17

Mulighederne for ledsagelse til voksne med udviklingshandicap i botilbud er under al kritik. 
Det viser en ny undersøgelse, som Lev har gennemført blandt pårørende. Det skader inklusio-
nen og muligheden for at være en del af sociale fællesskaber, mener Levs landsformand. Hun 
opfordrer Christiansborg til at handle og sikre bedre rettigheder til ledsagelse.

Sakset fra

w
w

w.lev.dk
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sårbare gruppe i stikken, da Folke-
tinget i sin tid oprettede ledsage-
ordningen. Tanken var derimod, 
at de skulle få den nødvendige 
ledsagelse fra botilbuddet. Men 
som undersøgelsen viser, så sker 
det i meget lille omfang. Derfor må 
regeringen udvikle en model, der 
sikrer denne gruppe lige adgang til 
ledsagelse – og dermed  mulighed 
for at opretholde sociale netværk, 
være en del af et lokalsamfund, 
tage del i aktiviteter osv., siger Anni 
Sørensen.

søgelsen viser, så sker det sjældent, 
siger Anni Sørensen.

Timer i ledsageordninger beskæres 
Men selv for dem, som er så heldige 
at have en ledsageordning, er der 
store udfordringer. Mange oplever 
faktisk, at de ikke modtager de 15 
timers ledsagelse, som de er bevil-
get – og som de har ret til.

Mindst hver fjerde har fået taget 
timer ud af deres ledsageordning 
med den begrundelse, at de bor 
i botilbud. I en del tilfælde er der 
tale om mere end halvdelen af de 
15 timer, som man ellers har ret til 
efter ledsageordningen. Og selvom 
beboerne faktisk har ret til det, så 
får de meget sjældent erstatnings-
ledsagelse fra personalet i deres 
botilbud, der opvejer de timer som 
er trukket fra.

- Tænk sig en gang. Helt op til 8 
timers fradrag om måneden, som 
bare forsvinder ud i det blå. Det kan 
blive til 96 timer på et år – svarende 
til 14 heldagsture af 7 timer årligt. 
Det er altså rigtig, rigtig meget, 
siger Anni Sørensen.

Statslige regler skal ændres
Det er en statslig bekendtgørelse, 
som giver kommunerne mulighed 
for at skære i de 15 timers ledsa-
gelse. Her fremgår det nemlig, at 
kommunen kan reducere i ledsa-
gelsestimerne, hvis borgeren vel 
at mærke modtager tilsvarende 
individuel og selvvalgt ledsagelse 
fra personalet i botilbuddet.

Levs formand mener, at kommu-
nernes mulighed for skære i led-
sagelsestimerne nu må fjernes fra 
bekendtgørelsen.

- Det eneste effektive vil være helt 
at fjerne kommunernes mulighed 
for at trække timer fra bare fordi 
man bor i et botilbud. Folketinget 
må lave bekendtgørelsen om, så 

man ubeskåret får sine 15 timers 
ledsagelse månedligt – uanset om 
man bor i botilbud eller ej, siger 
Anni Sørensen.

Men der er også et stort behov for 
at se på vilkårene for den særligt 
sårbare gruppe, som slet ikke kan få 
en ledsageordning. Deres vilkår er 
endnu dårligere, og det er et para-
doks, mener Levs landsformand:

- Jeg tror ganske enkelt ikke, at det 
var meningen at efterlade denne 

lertid, at borgeren modtager til-
svarende individuel og selvvalgt 
ledsagelse fra personalet i botil-
buddet - ’erstatningsledsagelse’.

Ledsagelse af personalet i 
botilbuddet efter § 85: Beboere 
i botilbud har ret til socialpæ-
dagogisk ledsagelse efter § 85, 
omsorg, støtte og/eller hjælp til 
vedligeholdelse eller udvikling af 
færdigheder, så man kan leve sit 
liv så selvstændigt som muligt. 
Den socialpædagogiske bistand 
kan bestå af rådgivning, som er 
forebyggende og støttende i for-
hold til sociale, praktiske og per-
sonlige aspekter af den enkeltes 
liv. – og kan også omfatte led-
sagelse, hvis borgeren ikke kan 
færdes på egen hånd.

Ledsagelse efter § 85 er ikke så 
præcist defineret som i ledsa-
geordningen efter § 97, men 
afhænger af en konkret vurde-
ring af den enkelte person og 
dennes behov og situation mv. 
Der er således ikke fastsat noget 
timetal, ligesom der ikke kan 
spares ledsagelsestimer op.

Ledsageordningen efter § 97: 
Giver ret til 15 timers individu-
el og selvvalgt ledsagelse om 
måneden for voksne, ”der ikke 
kan færdes alene på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne.” 
Timerne i en ledsageordning 
kan opspares over en periode 
på 6 måneder.

Retten til en ledsageordning er 
efter loven uafhængig af, om 
borgeren bor i botilbud eller i 
egen bolig. Det er imidlertid en 
betingelse for at kunne visite-
res til en ledsageordning, a) at 
borgeren kan ledsages uden, 
at der er behov for socialpæ-
dagogisk bistand i forbindelse 
med ledsagelsen – samt b) at 
borgeren kan efterspørge led-
sagelse. Begge disse betingelser 
medfører, at mange voksne med 
udviklingshandicap er afskåret 
fra at få tildelt en ledsageord-
ning. Et andet særligt vilkår ved 
ledsageordningen er desuden, 
at kommunen kan foretage fra-
drag i de 15 timers ledsagelse for 
beboere i botilbud. Forudsæt-
ningen for dette fradrag er imid-

FAKTA:



19LEV SØNDERJYLLAND 4 2020

DANS FOR MENNESKER 
MED DEMENS

Kom og få en svingom
med tankerne tilbage
til gamle dage.

Randi fra Randis Dans
kommer og danser med.

Vi starter med 10 mandage.

Kr. 25,- pr. person
inkl. kaffe eller te

  OPSTART SÅ SNART DET TILLADES
Sted: Et Rart Sted at Være
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Julehilsen
TIL ALLE LÆSERE AF KREDSBLADET

Så er endnu et blad på gaden med hvad der sker i de 5 sønderjyske kommuner.
Det har været og er stadig en meget speciel tid, som desværre udfordrer os allesammen.
Vi har måttet erkende at flere af vores arrangementer ikke har kunnet gennemføres pga 

restriktioner i forhold til Covid-19. Det vi har kunnet få afholdt uden at skulle risikere noget, 
har vi heldigvis fået arrangeret til stor glæde for rigtig mange. Vi har tydeligt kunne mærke,

at behovet for samvær og sjov er et kæmpe savn, både hos vores beboere på bosteder,
og hos de der sidder alene derhjemme.

Vi håber snart, at vi igen kan lave arrangementer.
Vi har en masse gode ideer så vi ønsker også bare at komme igang.

Pga aflyste arrangementer har det været lidt tyndt med billeder. I dette nummer fik vi dog 
afholdt 2 gode arrangementer inden alt lukkede ned igen.

Vi vil gerne takke Thonnes fra Intryk for at være behjælpelig med at få nogle gode blade,
selvom materialet vi har leveret ikke altid har været det store. 

Tak fordi du altid er glad og positiv.

Jeg vil slutte med på vegne af kommune kredsene, at ønske jer alle
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Håber der kommer rigtig mange indlæg til bladet rundt om fra Sønderjylland i 2021.

Pas godt på hinanden

Lis Brink Christiansen, redaktør
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Mennesker med udviklings-
handicap kan være fritaget trods 
nye krav om mundbind

korte vedhæftede skriv på sig, så 
man nemt kan forklare årsagen 
til, at man er undtaget for brug af 
mundbind.

Lev og en række andre handi cap-
organisationer har rettet henven-
delse om dette til både Sundheds-
minister Magnus Heunicke og til 
Sundhedsstyrelsen for at gøre dem 
opmærksomme på denne proble-
matik.

Oversigt over krav om mund-
bind eller visir fra 29. oktober 
2020
• Krav om brug af mundbind eller 

visir på sundheds- og ældreom-
rådet samt visse dele af Social-
området.

• Krav om brug af mundbind eller 
visir i visse lokaler, hvortil offent-
ligheden har adgang, herunder 
detailhandlen og lokaler, hvor der 
udøves kultur-, sports- og fritids-
aktiviteter.

• Krav om brug af mundbind eller 
visir i visse lokaler på uddannel-
sesinstitutioner (ungdoms-, vok-
sen- og videregående uddannel-
ser) i visse situationer.

• Lærere og pædagoger i grund-
skolen og daginstitutioner kan 
bære visir.

• Fastholdelse af krav om brug af 
mundbind eller visir i kollektiv 
trafik.

• Fastholdelse af krav om brug af 
mundbind eller visir på serve-
ringssteder.

Husk, at du kan købe 'fritaget-for-
mundbind-badges' i Levshoppen.

Fra torsdag den 29. oktober 
gælder nye krav om brug af 
mundbind på visse dele af 
socialområdet, i visse loka-
ler hvortil offentligheden har 
adgang, i visse lokaler på 
uddannelsesinstitutioner, i kol-
lektiv trafik og på serverings-
steder.

Ifølge de nye regler kan menne-
sker, der ikke er i stand til at bære 
mundbind eller visir være undtaget 
fra kravet om brugen af mundbind. 
I bekendtgørelserne fra Sundheds- 
og Ældreministeriet om brugen 
af mundbind står, at kravet om 
mundbind i trafikken ikke gælder 
børn under 12 år, samt personer 
med nedsat bevidsthedsniveau, 
fysiske eller mentale svækkel-
ser eller andet, der gør, at denne 
gruppe borgere ikke er i stand til 
at bære mundbind eller visir.

Det betyder kort fortalt, at menne-
sker med udviklingshandicap kan 
have svært ved at forstå hvorfor, de 
skal bære mundbind og visir. Og 

det kan derfor virke som et over-
greb for dem at få det påtvunget. 
Af samme årsag kan de blive frita-
get for mundbind i den offentlige 
trafik.

Overfusen af mennesker
med handicap
Der har i medierne været flere 
historier om, at mennesker med 
handicap, der er fritaget for brugen 
af mundbind, er blevet overfuset 
af andre, der ikke kender til reg-
lerne om undtagelse for brugen 
af mundbind.

Derfor fik Lev i august udarbej-
det et badge man kan putte på 
sin jakke eller trøje med teksten: 
"fritaget fra mundbind" samt en 
kort forklaring i lommeformat, 
som den udviklingshandicappe-
de eller vedkommendes ledsager 
kan bruge skulle man blive spurgt 
om årsagen til, at man er fritaget 
for brugen af mundbind. Man kan 
hente det via en pdf-fil på www.
lev.dk eller købe det på Levs shop. 
Og man kan med fordel have det 

Sakset fra

w
w

w.lev.dk
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Nyt lovforslag undergraver 
mennesker med handicaps 
lejerettigheder

støtte på grund af et handicap. 
Det er efter Levs opfattelse klart 
i strid med flere artikler i konven-
tionen, og er desuden et markant 
brud med servicelovens princip 
om adskillelse af hjælp/service og 
bolig.”

Mangelfuld høringsproces
Lovforslaget er allerede fremsat i 
Folketinget, og skal efter planen 
førstebehandles i dag fredag den 
6. november. Men høringen forud 
for fremsættelsen har været meget 
mangelfuld, idet vi ”har måttet kon-
statere, at Danske Handicaporgani-
sationer (DH), ULF, Institut for Men-
neskerettigheder, Lev samt flere 
andre relevante organisationer på 
området, ikke i første omgang har 
modtaget ovenstående lovudkast 
i høring”, skriver Lev blandt andet 
i indledningen til sit høringssvar.

”Lev finder det uantageligt, at 
mennesker med behov for hjælp 
og støtte på grund af et handicap, 
skal acceptere ringere beskyttelse 
af deres lejerettigheder, for at kun-
ne modtage denne hjælp.”

Sådan skriver Lev blandt andet i sit 
høringssvar på lovforslaget.

Lovforslaget betyder nemlig, at 
Boligministeren kan godkende, 
at der kan gennemføres forsøg, 
hvor lejere, i for eksempel botil-
bud opført efter almenboligloven, 
kan få opsagt deres lejemål, hvis 
behovet for hjælp ændrer sig. En 
sådan model vil betyde, at men-
nesker med udviklingshandicap får 
dårligere beskyttelse af deres leje-
rettigheder. Alene fordi de har et 
handicap, som gør at de har behov 
for hjælp i dagligdagen.

Ladeport for tvangsflytninger
Lovforslaget er efter Levs opfattelse 
en åben ladeport for tvangsflytning 
af mennesker med handicap. Kri-
terierne for opsigelse af lejekon-
trakter er vage, og kommunerne 
får reelt frit spil for at flytte rundt 
på beboere i botilbud efter almen-
boligloven.

”Det anføres i indledningen til for-
slagets bemærkninger, at opsigel-
se af lejere i forbindelse med forsøg, 
kun vil kunne ske ”i helt særlige 

situationer”. Intet sted i forslaget er 
det imidlertid angivet, hvori disse 
”helt særlige situationer” består. 
Tværtimod angives det, at kom-
munens vurdering af om en beboer 
skal opsiges fra sin bolig, alene hvi-
ler på om det er ”hensigtsmæssigt”, 
at borgeren opsiges og dermed 
tvangsflyttes”, skriver Lev blandt 
andet i høringssvaret.

I strid med
dansk lov og konventioner
Lovforslaget er formentlig også i 
strid med både dansk lovgivning 
og internationale konventioner, 
som Danmark har tiltrådt, skriver 
Lev i høringssvaret:
”Efter Levs opfattelse udgør forrin-
gelsen af borgere med handicaps 
lejerettigheder således et voldsomt 
og disproportionalt indgreb, der 
udelukkende er begrundet i dis-
se borgeres behov for hjælp og 

Regeringen har fremsat et forslag, der vil gøre det muligt, at opsige mennesker med handicaps 
lejekontrakter, hvis kommunen mener, at behovet for hjælp har ændret sig. Levs landsformand 
mener, at lovforslaget kan få store negative konsekvenser for sårbare borgere og opfordrer til, 
at Folketingets partier forkaster forslaget.

Sakset fra

w
w

w.lev.dk
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sst.dk/coronacoronasmitte.dk

14.07.2020

Hold afstand

Hold mindst 1 meters afstand til andre.

Hold mindst 2 meters afstand i særlige situationer, f.eks.

Til personer med symptomer og andre, som kan være 
smittede

Til personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb 
ved COVID-19

I situationer med øget risiko for smitte, f.eks. sang, råb 
og fysisk anstrengelse



29LEV SØNDERJYLLAND 4 2020

Lev med i appel til regering
og Folketing om at vedtage
en folkesundhedslov

vante samfundsforhold, og dermed 
bidrage til større lighed i sundhed.

Derfor støtter Lev dagens appel til 
regering og Folketing om at ved-
tage en folkesundhedslov.

Mennesker med ud vik lings-
handicap dør i gennemsnit 14,5 år 
tidligere end andre danskere og 
døjer langt oftere med uopdagede 
sygdomme og skavanker.

Derudover har mennesker med 
udviklingshandicap dårligere for-
udsætninger for at bruge sund-

hedsvæsenet, og som konsekvens 
kommer de sjældnere til deres 
praktiserende læge end resten af 
befolkningen.

Det giver en markant og helt uri-
melig ulighed i sundhed. En fol-
kesundhedslov kan bidrage til, at 
man tænker sundhed ind i alle rele-

Sakset fra

w
w

w.lev.dk



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




