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Korsbæk på Bakken

Bladet udkommer 
4 gange årligt:
Februar
Maj
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Vi modtager meget 
gerne  indlæg til bladet.

Hvis bladet udebliver, ved 
adresseændring osv. 
kontakt venligst redaktøren.

REDAKTØR:
Lis Brink Christiansen
Materiale til bladet fremsendes
på levbladet@gmail.com

MEDREDAKTØRER:
TØNDER: 
Kirsten Ellekjær
Hjejlen 70 . 6270 Tønder
Tlf. 74 72 40 94
E-mail: kirstenellek@gmail.com

HADERSLEV:
Lis Brink Christiansen
Fælleslykkevej 32
6100 Haderslev
Tlf. 23 70 12 12
E-mail: levbladet@gmail.com

AABENRAA:
Calle Bork Thams
Farvesmøllevej 97, 6200 Aabenraa
Telefon 30 59 53 39
E-mail: callethams@gmail.com

SØNDERBORG:
Finn Schmidt
Hyldevænget 36
6400 Sønderborg
Tlf. 27 85 92 25
E-mail: fluefinn@gmail.com
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SÅ LYKKEDES DET!
Alt er nu på plads, grunden købt, alle tilladelser i hus og 

ikke mindst financeringen er på plads. Nu skal der bygges.
Man forventes at være færdig i slutningen af 2017.

Her kan 16 udviklingshæmmede borgere få hver deres 
fine bolig, gode fællesområder og ikke mindst et liv, hvor 
de er i centrum og kan være medbestemmende på den 
hverdag, der skal være i Fjord-Bo.

Dansk Diakonhjem skal stå for driften af stedet. Således 
er det Dansk Diakonhjem, der ansætter leder og personale 
til at gøre FjordBo til et dejligt sted at have sit liv og fremtid.

Vil I vide mere, kan I kontakte Dirk Sina, far til Kerstin, 
på mail: dirksina@hotmail.com

Eller Solvej Laugesen, mor til Mikkel, formand i LEV-
Haderslev på mail: Solvej1954@gmail.com

Vi vil løbende holde jer orienteret i det lokale LEV-blad.

Hvad lykkedes? En gruppe af forældre har i halvandet års tid 
arbejdet på at få et bofællesskab op at stå.. Der blev arbejdet 
længe, men som privatpersoner er det uhyggeligt svært.

Dirk Sina kom i kontakt med Dansk Diakonhjem og endelig 
er Certificeringsprocessen færdig.

Dansk Diakonhjem har nu fået tilladelse fra Sundheds-
styrelsen til at gå i gang med opførelsen af Bofællesskabet 
Fjord Bo. Fjord Bo er en arbejdstitel, det kan jo være de 
nye beboere hellere vil have et nyt navn, når de flytter ind.

Sønderborg Kommune viste os tre byggegrunde, som 
vi kunne vælge imellem. Aabenraa Kommune havde også 
en grund, men den lå lidt langt fra byen, nærmest i et 
industriområde.

Arbejdsgruppen blev hurtigt enige om, at grunden ved 
Fjorden i Gråsten, var det rigtige sted.

OMNICON A/S
Stødagervej 6 . 6400 Sønderborg

Tlf. 74 43 31 99 . post@omnicon.com

www.omnicon.com

Deutsche Schule Buhrkall
Burkal Kirkevej 6-8,
6372 Bylderup Bov 
Tlf. 7476 2252 - Fax 7476 1605

E-mail: info@ds-buhrkall.dk
www.ds-buhrkall.dk
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SOMMERGUDSTJENESTE
FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE I HADERSLEV STIFT!
Søndag den 29. maj 2016 kl. 14.00
i Gl. Haderslev Kirke ved sognepræst 
Jacob D. Knudsen.
Efter gudstjenesten inviteres I til 
kaffe i Sognehuset.
Underholdning ved Michael og 
Jacob samt åben scene for alle, som 
har lyst til at underholde.
Tilmelding til kaffen senest den 25. 
maj til Margrethe og Bent Juhl tlf. 
7457 5752 eller mail: mmb72125@
mail.dk

Med venlig hilsen
Interessegruppen for

Kirke og udviklingshæmmede

I SØNDERJYLLANDSHALLEN, AABENRAA
Søndag den 4. september fra kl. 13.30–17.00

Musikken leveres i år af orkestret SKAKMAT
(bl.a. med pædagog Kaj Asmussen, Åbæk Efterskole)

Koret ”Solstrålerne” og ”Pelleboyz” starter med
at åbne festen med underholdning kl. 13.30.

Der er sang på scenen fra kl. 16.15.

Pris 100 kr. som betales ved indgangen eller overføres
via netbank, konto 5323 0314231.

Ledsagere gratis.
Dørene åbnes kl. 13.00.

Kaffe, øl og sandwich kan købes.
Rigtig god sommer og på gensyn.

Tilmelding er bindende og senest den 29. august til
Bent Juhl, tlf. 74 57 57 57 eller Magny Jønch, tlf. 40 52 87 06.

LIVSGLÆDENS DAG



Tur til København
og Top Charlie med
LEV Aabenraa

Lørdag morgen d. 23. april kl. 
6.45 startede turen med 52 for-
ventningsfulde mennesker. En dag, 
som ventede med mange dejlige 
oplevelser.

Efter endt opsamling gik turen 
til Nyborg, hvor vi holdt pause 
for at indtage vores rundstykker, 
kaffe, juice m.m. Derefter direkte 
til Bakken hvor vi startede med en 
sandwich.

På Bakken kunne vi opleve byen 
Korsbæk fra den fantastiske fjern-
synsserie: ”Matador”, grisehandler 
Oluf Larsen og Kvik, Misse Møghe 
og så bare den dejlige stemning, 
som findes på Bakken.

Kl. 15.00 til hotellet i Gentofte, 
hvor vi overnattede. Kl.16.30 
afgang til Parken til den store fest 
”Top Charlie”. Vi starter med at 
spise, derefter en forrygende aften 
i selskab med nogle af Danmarks 
største populære hitmagere, som 
Kandis, Stig og Vennerne, Michael 
Hardinger Band, Johnny Deluxe, 
Nadia og Poul Young og så dans 
på Danmarks største dansegulv, 
hvor der var en særlig overraskelse 
af Thomas Ewers Poulsen fra ”Vild 
med dans”. Vi kom ud i den aller-
største kædedans.

Julie B. Berthelsen og Jacob Hau-
gaard var værter. En kæmpe ople-
velse fik vi, da en af vores deltagere 
Helge Hansen vandt ferieprisen på 
25.000 kr. STORT TILLYKKE!

Et brag af en fest som sluttede 
kl. 23.00.

Søndag: Besøgte vi ”Den lille 
havfrue” og gik tur langs med van-
det i strålende solskin til Amalien-
borg Slot, Nyhavn hvorfra vi tog 
på kanalrundfart. Afslutning med 
pizza i Amaliehaven.

En superhyggelig weekend, 
mange oplevelser og ikke mindst 
dejlige mennesker fyldt med livs-
glæde. Tak til Ernst Hybschmann-
Nielsen for en vel tilrettelagt tur og 
god kørsel.

Magny Jønch, LEV Aabenraa
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Efter en fantastisk god weekend i København vil jeg gerne sige tusind tak 
til LEV Aabenraa. Det er altid godt at være i selskab med jer. Stor tak til 
Sønderjyske Turistfart. En fantastisk aften i Parken.
Det må vi gøre igen næste år!
Tak til min dejlige kæreste, Jane, for en dejlig weekend.
Tak til alle jer der var med.

Med venlig hilsen
Poul Pelle
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Påskegudstjeneste torsdag den 31. marts 2016
årssange, og Birthe spillede klaver. En 
dejlig aften.

Tekst: Bodil Ludvig Møller
Foto: Kurt Serup Poulsen

En tidlig forårsaften ca. 75 samlede i 
Kristkirken til påskegudstjeneste. Den 
blev indledt af en lille koncert sunget 
af LEV’s dygtige gospelkor. Bagefter 
sang vi alle påskesalmer, og præsten, 
Kirsten Elisabeth, fortalte historien om 

kvinderne ved Jesu grav og det glade 
budskab om hans opstandelse. Så var 
der altergang, og efter den sidste salme 
og dejlig orgelmusik gik en stor flok 
med over til Brorsonhus til kaffe, kage 
og hyggesnak. Vi sang også et par for-
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Fredag den 11. marts afholdt LEV 5 
i Syd den efterhånden traditions-
rige fest i Sønderjyllandshallen i 
Aabenraa.

Festet blev der fra start til slut. 
180 mennesker gjorde alt, hvad de 
kunne for at danse, synge, nyde god 
mad og ikke mindst desserten, der 
traditionen tro var is, med alt hvad 
der hører til...

Tak for god mad til Rødekro Kro 
og super servering, tak til Henrik og 
Claus fra OS3, der vanen tro spillede 
alt fra gamle hits til det nye med 
Seebach, Christoffer og hvad de nu 
alle hedder.

Den største tak skal de 180 men-
nesker have, der troppede op og fik 
hallen til at gynge fra start til slut.

Jeg vil lade billederne tale for 
sig selv.

Tak til Kathryn og Kirsten, der 
sørgede for at binde det hele sam-
men, alt fra maden, hvem der skulle 
sidde hvor og alt mulig andet prak-
tisk for at stable festen på benene...

Sikken en fest...
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Sort sol den 4. april 2016

Vi mødtes som planlagt ved Vok-
senskolen i Tønder, og vi havde en 
rigtig god guide, naturvejleder Hans 
Tonnesen, som kunne fortælle og 
vise os hvad vi kunne se på turen. 
Først kørte vi dog til Rickesbüller 
Hof med Tramms Busser og spiste 
aftensmad, der bestod af schnitzler, 
brasede kartofler og salat. Alle fik, 
hvad de kunne spise inden vi skulle 
ud og se sort sol.

Vi havde planlagt at se sort sol 
med stære ved solnedgangstid, men 
vi lavede om på planerne, da der 
næsten ingen stære var i nærheden 
af de typiske overnatningssteder. 
Vi tog i stedet ud til Saltvandssøen 
og så der store flokke af ryler og 
bramgæs, der kunne måle sig med 
sort sol. Vejret var fint, og vi så en 
masse fugle, bl.a. Klyder, som vi 
kunne se med fuglekikkert. Vi tog 
til Højer Sluse for at komme nær-
mere bramgæssene, der var i flokke 
på tusindvis. Vi så solnedgangen og 
så også sæler ved slusen. Det blev 
en god tur.

Tekst og foto: Kurt Serup Poulsen

Klyder i sigte.

Masser af klyder.Klyder i sigte.

Masser af Bramgæs.
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På Rickesbüller Hof og få aftensmad.

På diget ved Saltvandssøen.

Med Tramms busser ved Saltvandssøen.

Solnedgang ved Højer Sluse.

Masser af Bramgæs.

Spættet sæl ved Højer Sluse.
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Fredag d. 26.02 var specialklas-
serne i Møgeltønder igen samlet 
til det årlige bowling-arrange-
ment på Bowler Inn i Tønder - et 
arrangement, vi alle ser frem til 
hvert år.

Vi startede med at spise lidt 
aftensmad sammen i restauran-
ten og bowlede så efterfølgende 
en lille times.

Børnene var super oplagte og 
havde, som altid, en dejlig aften 
sammen.
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V.H.S. & I
V.H.S. & I er en idrætsforening for alle, 
De tilbyder svømning, boccia, bowling 
og halhockey.

Vi er en forening, der sætter fokus 
på sammenhold og fælleskab. Dette 
ses tydeligt, når alle hygger sig i bas-
sinerne til svømning, eller når boccia 
eller hockey er til træning eller afsted 
til stævner. 

Det lykkedes for klubben, at få 2 
ud af de 3 hold Vojens halhockey har 
med til FM (forbundsmesterskaberne). 
Det ene hold var E-holdet som til regi-
onsmesterskaberne fik en 3. plads, det 
andet var C-holdet der til regionsme-
sterskaberne fik en 2. plads. 

Stævnet gik utroligt godt, og spil-
lerne socialiserede sig med spillere fra 
andre klubber og fik skabt nye venska-
ber. E-holdet fik en 5. plads og C-holdet 
fik en 3. plads. 

 Ønskes der mere info omkring for-
eningen kan du ringe til Marianne Søn-
dergaard-Nielsen på tlf. 22 90 42 09.  

Foreningens formål og værdier:
Gensidig respekt
Socialt samvær
Talentudvikling
Arbejde for ligeværd
Synliggørelse
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Lys "LEV"ende koncert
i Høje Kolstrup Kirke

Den 27. januar
Kirken var oplyst af levende lys, 
og der var ca. 80 mennesker, der 
havde taget imod indbydelsen til 
en festlig aften. LEV-koret "Sol-
strålerne" underholdt med dejlig 
sang og provst Kirsten Kruchov 
Sønderby holdt en prædiken om 
lyset.

Rebbøl Swingband spillede fest-
lig musik, og vi sang et par salmer.

Tove og Aksel Kristiansen stod 
for at bage pandekager, og der kom 
en skive is i. Der var også syltetøj 
og sukker for dem der kunne li`det.

Der er en tryllekunster gemt 
i Aksel, og han tryllede for os til 
stor jubel, og han fik god hjælp af 
publikum.

Rebbøl spillede igen for os, og 
der var en festlig stemning ved 
bordene.

En dejlig aften at tænke tilbage 
på. Vi ses til næste år.



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


