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Lev Horsens indbyder til

en spændende aften
Indbydelsen henvender sig til alle pårørende til en handicappet.
 
Dato: Onsdag den 19. maj kl. 17.30
Sted: Oasen, Sognegårdsvej 3, 8700 Horsens
Pris: Alt er gratis, både for medlemmer og andre.

Program:
Kl. 17.30 – Velkomst v/ Karen Nygaard, Lev Horsens
 –  Hyggeaften med mulighed for at møde andre pårørende og dele erfaringer 

og støtte hinanden.
 – Der vil være middagsmad, hyggemusik ved Rene Frands.
 –  Monica Lylloff, jurist samt medstifter af 1 million stemmer,  

vil fortælle og dele erfaringer med os

 Mad og 1 drikkevare samt kaffe Oasen
 Musik  Rene Franz
 Erfaringsudveksling Jurist Monica Lylloff
 Arrangør Lev Horsens

Kl. 21.45 Lev vil sige tak for i aften.

Der vil være mulighed for at melde sig ind i Lev:
 Enkeltmedlem 300 kr. pr. år
 Enkelt uden blad  175 kr. pr. år
 Parmedlem 425 kr. pr. år
 Parmedlem u. blad 250 kr. pr. år
 Pensionist/studerende 150 kr. pr. år
 Pensionist/studerende par 225 kr. pr. år
 Pensionist/stud. u. blad 75 kr. pr. år

NB: Er du medlem af Lev Horsens, får du automatisk informationer om arrangementer mm. 
(foruden at du støtter et godt formål).

Tilmelding til arrangementet senest 12. maj på e-mail: Karen@xzt.dk 
Der er begrænset antal pladser, alle er velkomne, men vi må overholde corona-reglerne.

Venlig hilsen 
Karen Nygård, formand Lev Horsens

Telefon 21 34 25 70
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Som mange andre kredse har Lev Aarhus haft stort 
fokus på vaccinationer af borgere med udviklings-
handicap gennem noget tid. Vi har taget kontakt 
til Aarhus Kommune, til Sundhedsstyrelsen, til 
ministeriet, og vi har skrevet læserbreve. I skri-
vende stund er der ikke igangsat vaccination på 
bostederne, i dagtilbuddene eller hos de borgere, 
der har bostøtte, men vi håber vores indsats al-
ligevel har båret frugt, således at borgere med 
udviklingshandicap og de medarbejdere, der tager 
vare på dem, vil blive vaccineret tidligere end 
oprindeligt planlagt.

Vi har ikke sluppet vores kamp for bedre bud-
getter på bostederne i Aarhus. Budgetforliget gav 
10 mio. til bostederne, og pengene blev fordelt 
på 10 bosteder. Nogle fik godt ½ mio., et enkelt 
bosted over 2,5 mio. Vi har peget på, at ingen 
af beløbene vil være i stand til at rette op på 
de nedskæringer, der har fundet sted gennem 
mange år. 

Tilbage står ca. 25 bosteder, som ikke får noget, 
men tværtimod fortsat er udsat for besparelser 
og effektiviseringer. Det er sørgeligt, men sandt. 

Gennem de sidste måneder har vi derfor talt 
med politikere fra næsten alle partier i byrådet. 
Vi fortæller dem, hvor slemt det står til på boste-
derne, og vi oplever en vis lydhørhed.

2021 er jo kommunalvalgsår, og vi vil i besty-
relsen lægge os i selen for, at ingen politikere skal 
glemme mennesker med udviklingshandicap. Vi 
er ved at lægge sidste hånd på vores strategi for 
årets arbejde, og vi tilrettelægger således også 

vores arbejde i forbindelse med valgkampen. 
Hold øje med vores Facebookside, det er her vi 
vil annoncere eventuelle begivenheder.

Et af vores indsatsområder i 2021 er pårørende-
samarbejde og borgerindflydelse på bostederne, 
et indsatsområde Aarhus Kommune også har. 
Derfor har vi tilbudt rådmanden og voksenhan-
dicapchefen et samarbejde, hvor vi finder en god 
og brugbar model for oprettelse af pårørenderåd/
borgerråd. Vi håber at vinde gehør hos jer pårø-
rende, hvis vi træffer jer rundt om på bostederne.

På børnehandicapområdet synes der at være 
faldet mere ro på. Sammen med flere andre han-
dicaporganisationer har vi kunnet konstatere, at 
vi for tiden ikke hører om familier, der føler sig 
dårligt behandlet, eller som har fået frataget deres 
hjælp og støtte. Det er dejligt, hvis det er tilfældet.

Vi er blevet inviteret ind til informationsmøder 
om den nye Stensagerskole, der skal ligge i den 
gamle Tovshøjskole. Vi har set bygge- og reno-
veringsplanerne, og det ser virkelig spændende 
ud. Det er glædeligt, at Stensagerskolen langt 
om længe kan se frem til gode rammer for både 
elever og medarbejdere.

Og ellers fortsætter vi vores arbejde i handicap-
rådet, i bestyrelsen, i samarbejdet med forvalt-
ningen både omkring voksen- og børnehandicap, 
med rådmand og politikere, med Socialpædago-
gerne, med DH … og sikkert flere!

Pas på jer selv og hinanden i den kommende 
tid. Og lad os håbe, at corona snart slipper taget 
i os.

På bestyrelsens vegne
Anne Kjeld Pedersen

Siden sidst fra 
Lev Aarhus
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Kære medlemmer af
Favrskov / Skanderborg Kreds

Udvidelse og ombygning af Hørningskolen i 
dens nuværende rammer ville være oplagt. Det 
er muligt og måske endda også billigere?

Det er på alle måder fuldstændig uforståeligt, 
at Skanderborg vil flytte de mest sårbare børn og 
unge i kommunen ind i nogle rammer, de slet ikke 
har nogen forudsætninger for at kunne være i.

Da børnene skal være på 1. sal, 2. sal og 3. 
sal i Pavillon 5, betyder det, at eleverne både 
ved ankomst, i løbet af skoledagen – herunder i 
frikvartererne samt ved afhentning, er afhængige 
af en elevator for at kunne bevæge sig ud og ind 
af bygningen. Flere af skolens elever er udfordret 
både fysisk og psykisk. Nogle har decideret angst 
for at køre med en elevator. Der er elever, der er 

Skanderborg Kommune vil flytte specialskolen, 
Hørningskolen, til Pavillon 5 i Landsbyen Sølund. 
En bygning på flere etager, der på ingen måde 
er handicapvenlig og samtidig angrebet af skim-
melsvamp! Bestyrelsen på Hørningskolen er kom-
met med flere indvendinger og har ytret deres 
bekymringer i forhold til rammerne i – og omkring 
bygning Pavillon 5 – men kommunen lytter ikke.

Grundlæggende handler det om, at kommunen 
ikke forholder sig til de børn og unge det hele 
handler om! I stedet ser de en forladt bygning, de 
nu belejligt kan ”puste liv i”, fordi Hørningskolen 
mangler plads.

Skanderborg Byråd vil flytte 
Hørningskolen til Pavillon 5 

på Sølund. Skolebestyrelsen 
på Hørningskolen er utrygge 

ved denne placering og 
arbejder på en ændring af 

beslutningen. Vi har kontakt 
til Skolebestyrelsen og 

følger sagen tæt. Vores mail 
udsendt til medlemmerne 

gengives nedenfor.

Lone Thykær, fm.

Brev til medlemmer:

Skanderborg Kommunes planer om at flytte Hørningskolen 

??
??
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udfordret fysisk – anvender enten kørestol eller 
gangvogn – og vil være afhængige af elevator og 
voksne for at komme udenfor.

Samtidig bliver skolens udearealer stærkt be-
grænset af planlagt nybyggeri af en børnehave 
tæt på Pavillon 5.   

Hørningskolens børn er udfordret på gangdi-
stance, syn og balance, hvor trapper absolut ikke 
er hensigtsmæssige. Hørningskolen er en folke-
skole, hvor der arbejdes både med faglige fag, 
praktiske fag, træning af dagligdags færdigheder 
samt grundlæggende livsduelighed. Færdigheder 
der gør børnene mere og mere selvstændige. En 
selvstændighed de nu bliver frarøvet ved flytning 
til Pavillon 5.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige: Det handler 
om sårbare handicappede børn, som jeg mener 
Skanderborg Kommune i allerhøjeste grad svigter, 
hvis Hørningskolen flytter til Pavillon 5.

Det bliver Danmarks første og eneste Spe-
cialskole der IKKE er i et plan, vi mener ikke at 
Hørningskolens elever skal være ”forsøgskaniner”.  

Hørningskolen er en lille skole med en lille 
forældrekreds, og derfor er der behov for opbak-
ning fra flere og andre end forældrene.

I kan læse, høre og se meget mere om for-
ældrenes store arbejde for at sikre ordentlige 
forhold for deres børn ved at blive medlem af 
Facebook-gruppen Hørningskolen imod Pav 5.

https://www.facebook.com/
groups/165702165242650/

Jeg håber på jeres opbakning, og at I vil sprede 
budskabet videre, så forældrene på en lille skole 
som Hørningskolen kan blive hørt!

Med venlig hilsen
Lev Favrskov/Skanderborg Kreds
Lone Thykær, fm.

!! !! !!!!



Lev Randers‘ arrangement 
‘Lad outsiderkunsten blomstre’ 
er udsat til onsdag den 1. september kl. 17 - 21.

Sted: Kulturhuset i Randers.

Du kan melde dig til via menupunktet ‘Det Sker’ 
på bibliotekets hjemmeside:  www.randersbib.dk

Det endelige program forventes at foreligge 
medio april. 

Hold gerne øje med foreningens hjemmeside:
https://randers.lev.dk/

Venlig hilsen Vitus

Beskrivelse:

Outsiderkunsten i Randers er ene-
stående. Foreningen Lev Randers vil 
hylde de mange gode kræfter, der 
især har udspring fra Gaia og Bifrost. 

Arrangementet omfatter en række 
korte foredrag og oplæg til delta-
gerreaktioner, -ideer og -forslag til 
fortsat styrkelse af betingelserne for 
outsiderkunst. En bevilling fra Dan-
ske Handicaporganisationer har gjort 
det muligt – på indgangsbilletten – at 
give hver deltager et gratis eksemplar 
af Per Kjærsgaard Jensens flotte ju-
bilæumsbog ‘Bifrost – en kunstskole 
for mennesker med særlige behov’. 

OBS OBS OBS
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Outsiderkunst NY DATO IGEN
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Et  anderledes   
repræsentantskabsmøde

valg til bestyrelsen, valg af landsformand og næst-
formand samt vedtagelse af nogle mere afgræn-
sede vedtægtsændringer. Den debatterende del 
af repræsentantskabsmødet var udsat, men skal 
efter planen gennemføres i sammenhæng med 
regionale møder og en fælles samling til foråret.

Hilsen  fra Astrid  Krag 

Repræsentantskabsmødet blev indledt med tre 
videohilsner fra sundheds- og ældreminister Astrid 
Krag (S), formand for KL’s socialudvalg Ulrik Wilbek 
(V), og forbundsformand for SL Benny Andersen. 
Astrid Krag takkede blandt andet for et godt og 
konstruktivt samarbejde med Lev, eksempelvis om 
den igangværende evaluering af det specialiserede 
socialområde, selv om hun godt kunne tænke sig, 
at Lev nogle gange kontaktede hende, før hun 
kunne læse om en ny sag på twitter.

Af Thomas Gruber og Arne Ditlevsen 

Lev gennemførte den 7. november sit ordinære 
repræsentantskabsmøde. Men begrænsningerne 
som følge af corona betød, at det ikke var helt så 
ordinært endda. Mødet blev nemlig afholdt virtu-
elt, hvor de delegerede fra kredse og tilsluttede 
foreninger var med over nettet, og hvor stem-
meafgivelse skete via sms.

82 repræsentanter inklusive fuldmagter deltog 
i mødet, og selvom det var udfordrende for alle 
med den virtuelle mødeform, så forløb mødet så 
godt, som det kunne.

På grund af den særlige mødeform var mødets 
dagsorden også skåret ind til det helt formelle. 
Bestyrelsens beretning, status over økonomien, 

Formand og næstformand blev genvalgt på Levs 
repræsentantskabsmøde i november. Til gengæld var  
mødet startskuddet til store ændringer i Levs organisation,  
hvor forretningsudvalget nu er nedlagt og antallet af medlemmer 
i bestyrelsen reduceret, men tiltænkt en betydeligt aktivere rolle.
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Ib Poulsen og Anni Sørensen blev genvalgt som henholdsvis 
næstformand og formand for Lev.

HB’s  beretning

Levs landsformand Anni Sørensen gav en kort, 
mundtlig beretning på vegne af bestyrelsen. Her 
fremhævede hun blandt andet Levs nye demo-
kratiske struktur, mere rådgivning, flere alliancer, 
evaluering af det specialiserede socialområde og 
et meget specielt corona-år med alt, hvad det har 
medført, som vægtige resultater og begivenheder i 
de seneste fire år. Flere spørgsmål tikkede bagefter 
ind på chatten – eksempelvis om vigtigheden af 
fokus på sundhed for mennesker med udviklings-
handicap, livet i boligen samt ros til det nye ini-
tiativ med kredskonsulenter, der assisterer Levs 
lokale kredse.

Anni  og Ib  genvalgt 

Anni Sørensen blev genvalgt som Levs lands-
formand uden modkandidater. Hun takkede for 
valget og glædede sig over, at det lykkedes at 
gennemføre repræsentantskabsmødet under de 
særlige omstændigheder.

Der var kampvalg til posten som næstformand 
mellem den siddende næstformand Ib Poulsen og 
bestyrelsesmedlem Peter Sørensen, og her blev Ib 
Poulsen valgt for de næste to år. Han sagde efter-
følgende: ”Jeg vil naturligvis takke for valget, og 
så glæder jeg mig til at fortsætte og fuldføre det 
gode arbejde, vi har fået sat i gang i foreningen.”

Levs  vision  de  næste  to  år 

Repræsentantskabsmødet vedtog også Levs vi-
sion – Lev det bedste liv – med inkluderende fæl-
lesskaber, indhold, udvikling og kvalitet for alle. 
Visionen giver retning og beskriver foreningens 
helt overordnede mål. Visionen ’genbesøges’ ved 
hvert repræsentantskabsmøde, enten for at blive 
bekræftet eller revideret.

På lev.dk kan du se en oversigt over den nye 
bestyrelse samt læse hele den gamle hovedbesty-
relses skriftlige beretning.

Artikel fra Lev Magasinet nr. 8, december 2020
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Alle disse mange annoncører støtter Lev
– og vort arbejde – derfor fortjener de 
ekstra opmærksomhed. 

Læs vore 
annoncesider omhyggeligt

LegatLegat
Af centralbestyrerinde Martha Pedersen og 
tømrermester Marius Pedersens legat for 
Evnesvages Vel er der et antal por tioner til 
rådighed til udbetaling.

Ifølge fundatsen kan legatportionerne søges 
af forældre, der har hjemme boende børn 
med udviklingshandicap, og som har bopæl 
i Aarhus Kommune.

Skemaer til ansøgninger kan indtil 
1. august rekvireres hos:

Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Tlf. 8628 7360 
Mail: karin_niekrenz@hotmail.com

Hvortil de skal returneres senest den 15. 
august. Udbetaling finder sted ca. den 15. 
december samme år.

Venlig hilsen
Karin Niekrenz

FeriefondenFeriefonden
AjstruplundAjstruplund

Feriefonden har til formål at yde hjælp til 
personer, der har et udviklingshandicap. Hjæl-
pen skal fortrinsvis ydes i form af tilskud til 
ferieophold og ferierejser. Personer, der er 
hjemhørende i det tidligere Århus Amt, er 
fortrinsberettigede. Har du mod taget tilskud 
året før, er det ikke sikkert, du kommer i be-
tragtning.

Der er ansøgningsfrist 1. maj, men husk, nyt 
skema skal anvendes, og det er vigtigt, at alle 
felter udfyldes.

Skemaer til ansøgninger kan rekvireres hos:
Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Mobil 40 98 73 60
E-mail: ffajstruplund@gmail.com
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Er der ikke nogen blandt jer, der kunne tænke sig 
at lave nogle tegninger, vi kunne bruge i bladet? 
Prøv om I ikke kan afsætte tid til at lave lidt til vores 
lokalblad. 

Vi vil være meget taknemmelige!

Til alle vore
DYGTIGE og KREATIVE læsere

FORMÆND
Lev Østjylland
Adresseliste

Lev Silkeborg

Formand Peter Sørensen
Tlf. 22 14 97 99
E-mail: ps@pcworks.dk

Lev Horsens

Formand Karen Nygaard
Riberlundvej 31, Holtum, 7100 Vejle
Tlf. 21 34 25 70 
E-mail: karen@xzt.dk

Lev Hedensted

Dorrit Haulrich
Tlf. 61 71 28 63
E-mail: dokinira@hotmail.com

Lev Aarhus

Formand Anne Kjeld Pedersen
Hasselbakken 63, 8361 Hasselager
Tlf. 25 46 29 78
E-mail: anne.kjeld.pedersen@gmail.com

Lev Djursland

Formand Heidi Vølcker
Tlf. 87 52 91 30
E-mail: heidi@djfh.dk

Lev Favrskov / Skanderborg

Formand Lone Thykær
Rønvangen 83, 8382 Hinnerup 
Tlf. 22 61 79 56 / 86 91 10 70
E-mail: thykeer@webspeed.dk

Lev Randers

Formand Vitus Jordan
Søvej 48, 8870 Langå
Tlf. 24 48 41 80
E-mail: vitusjordan@gmail.com

Lev Odder / Samsø

Formand Tom Møller Jensen
Soloparken 106, 8300 Odder
Tlf. 30 20 91 33
E-mail: tom.m.jensen@gmail.com
www.handicap.dk/lokalt/odder



Har du lyst til at fortælle en god oplevelse eller noget 
du kunne tænke dig var anderledes i hverdagen omkring 
mennesker med udviklingshandicap? 

Bladet er selvfølgelig åbent for debat mellem læserne.

OBS  OBS OBS
Indlæg til bladet modtages gerne!

Den Uvildige Konsulentordning

på Handicapområdet

Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2. sal, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk

Levs Rådgivningstjeneste

Tlf. 80 38 08 88
Lev betaler samtalen
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-12.00

ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund

Dæmningen 58, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88
E-mail: ulf@ulf.dk

Lev

Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup
Tlf. 36 35 96 96
E-mail: lev@lev.dk

Feriefonden Ajstruplund

Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Tlf. 86 28 73 60 
E-mail: ffajstruplund@gmail.com

Nyttige
ADRESSER




