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Den planlagte Levfest i Sønderjyllandshallen fredag den 12. marts 2021

i Aabenraa er AFLYST på grund af corona.

Husk allesammen at passe på jer selv og hinanden
indtil vi ses næste år i marts.

På gensyn i 2022!

Fra Lev Tønder, Lev Haderslev, Lev Vejen, Lev Aabenraa og Lev Sønderborg

AFLYSNINGAFLYSNING



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

På grund af covid-19 er KLUB 5
På grund af covid-19 er KLUB 5

midlertidigt sat på pause, men
midlertidigt sat på pause, men

vi åbner, så snart vi kanvi åbner, så snart vi kan
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Julegudstjenesten
Tirsdag den 1.

december havde vi 
trods corona den 

glæde at kunne have 
den traditionsrige 
julegudstjeneste i 

Kristkirken i Tønder.

Trods afstandskrav 
glædede gospelkoret 

os med en række
sange, og Kirsten 
talte til en lydhør 

menighed.

Aftenen sluttede 
uden kirkekaffe, men 
julegudstjenesten var 

et dejligt lys
i en mørk tid.

Tekst: Bodil Ludvig Møller
Fotos: Kurt Serup Poulsen
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Julearrangement
Grundet corona valgte vi selv-
følgelig at "rekruttere" en intern 
julemand. Hun medbragte godt 
humør og de flotteste julegodte-
poser man kunne ønske sig. Efter 2 
timer, hvor alle borgere havde fået 
en godtepose, en snak eller sang 
med julemanden, drog hun godt 
gennemblødt videre og efterlod 
en flok glade borgere, der havde 
travlt med at smage på indholdet 
i godteposen.

Efter julefrokosten, hvor borgerne 
havde valgt frikadeller med kartof-
felsalat, fik alle travlt med at gøre 
sig klar til hestevognskørslen, der 
startede kl. 13.00.

Præcis kl. 13.00 svingede en flot 
pyntet ekvipage ind på området. 
Hestene var iført rødt dækken, 
røde julesokker og gevir. Vognen 
var pyntet med masser af gran. Det 
var rigtig dejligt og festligt at se 
på, og de blev da også modtaget 
med jubel. Samtidig holdt det op 
med at regne.

Hestevognskørsel er altid et hit hos 
borgerne på Handicap Løgumgård, 
så de næste timer blev der kørt 
mange ture i Løgumgårde og på 
Handicap Løgumgårds område. 
Der var ikke mangel på passagerer, 
men da det ved 16-tiden begyndte 
at skumre, var alle trætte, godt til-
passe og trængte til at komme ind 
i varmen og slutte en god dag af 
med en kop varm cacao.

Pårørende siger tak til Lev Tønder 
og personalet på Løgumgård og 
Vognshøj, der gjorde det muligt at 
afholde arrangementet. Det er altid 
dejligt, når nogen udefra tænker 
på os. Det luner i en svær tid.

Flere billeder på side 13

Julemand, godteposer og 
hestevognskørsel på botilbud-
det Handicap Løgumgård og 
samværs- og aktivitetstilbud-
det Vognshøj.

Efter et hårdt år med coronarestrik-
tioner, fik beboerne, brugerne og 
personalet på Handicap Løgum-
gård og Vognshøj den 17. decem-
ber en dejlig dag. Her inviterede 
Lev Tønder på julemand, godtepo-
ser og hestevognskørsel.

Dagligdagen på Handicap Løgum-
gård og Vognshøj har i 2020 været 
præget af coronarestriktioner. Det 
har medført, at den livlige trafik 
mellem bo-enhederne indbyrdes 
og til og fra samværs- og aktivi-
tetstilbuddet Vognshøj har været 
sat på pause. Alt samvær foregår i 
små grupper.

Ligeledes har alle arrangementer 
som musik og gøgl, sommerfester, 
oktoberfesten i hallen, julefroko-

ster, arrangementer med pårø-
rende og lign. været aflyst.

Personalet gør en stor indsats for 
at få hverdagen til at fungere. De 
arrangerer små fester, musik og 
dans, cirkus, hestevognskørsel 
m.m.

Men det sociale aspekt i, at  borger-
ne, personalet og pårørende ikke 
frit kan bevæge sig på området, 
gør hverdagen lidt tung. Derfor var 
det både glædeligt og gavnligt for 
humøret, at Lev Tønder betænkte 
os med et julearrangement.

Dagen startede med, at regnen 
silede ned i stride strømme. Det 
gav bekymring hos arrangørerne, 
men ikke hos borgerne, personalet 
og kusken. Der skulle mere end 
regnvejr til at spolere dagen.Så kl. 
10.00 ankom julemanden. Godt 
pakket ind i julemandsdragt og 
værnemidler — så ingen kunne 
genkende medarbejderen.
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JOHNNY HANSEN

Yderligere information og booking kontakt:
MusikEvent . Åbakkevej 6 . DK-7700 Thisted . Tlf. 20 217 317 . Fax 96 195 400
Web-site: www.musikevent.dk . E-mail: post@musikevent.dk

FORENINGSHUSET ET RART STED AT VÆRE
ARRANGERER I SAMARBEJDE MED LEV HADERSLEV

En aften med JOHNNY HANSEN

FLYTTET TIL torsdag den 22. APRIL 2021 fra kl. 18.00-21.00

Pris pr. person kr. 150,- + let anretning

Der kan købes fadøl, øl/vand, kaffe og kage.

Autografer gives efter koncerten.

Hold øje med Facebook under Lev Haderslev eller

Et Rart Sted At Være. Nærmere oplysninger følger  i marts måned

På grund af covid-19 erPå grund af covid-19 er

arrangementet flyttet til den 22. april
arrangementet flyttet til den 22. april
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Højløkke gik årets 
Julemærkemarch 2020

Tak til Julemærkefonden for at 
arrangere sådan en dejlig tur.

Med venlig hilsen 
beboerr og personale 

Botilbud Højløkke
Rinkenæs, 6300 Gråsten

Søndag den 6. december 2020 
valgte beboerne fra Botilbud 
Højløkke i Rinkenæs ved Sønder-
borg at gå årets julemærkemarch.

Det hele startede med, at der ved 
en fælles samling, et lille beboer-
møde som det hedder, skulle plan-
lægges en juledecember-plan. 
Borgerne havde gode idéer, og i 
samarbejde med personalet skulle 
der vælges forskellige aktiviteter 
og deriblandt julemærkemarchen.

Planlægningen startede med at 
vælge, hvor man skulle gå for at 
holde vægten, tabe sig eller bare 
få frisk luft. Til julemærkemarchen 
er der forskellige ting, du kan købe 
og opnå, ved at gå enten 5 eller 
10 kilometer. Der blev valgt, at der 
skulle gåes 5 kilometer. Det ville de 
alle gerne. Men der kunne jo også 
købes tøj med julemærkelogo på, 
og det er et hit, når man bor på 
Højløkke. For tøj skal passe til det, 
man nu skal. Så der blev taget mål 
og bestilt både T-shirt og en jakke. 

Når det nu er søndag, så skal man 
jo tidligt op, fordi julemærkemar-
chen skal foregå om formiddagen, 
og det var tidligt for nogle på Botil-
bud Højløkke. Men spændingen og 
glæden ved at skulle gå, selv om 
man jo kun må være ti mand, var 
stor. På Botilbud Højløkke bor der 
kun 8 borgere, og på turen var der 
to personaler med. Vi har i år valgt 
Sønderborg. Der kørte vi til, og der 
gik vi så de 5 kilometer. Humøret 
var højt, og på trods af en masse 
regn gik vi alle i hvert sit tempo. 
Vi valgte ikke store pauser kun en 
lille og nød turen. Da vi kom i mål 

var der flere, som var trætte men 
glade. Vi kørte hjem og havde pga. 
covid-19 valgt at holde vores over-
rækkelseceremoni med tilhørende 
mad og drikke i vante omgivelser. 
Alle fik overrakt medaljer, og mad 
og drikke blev derefter indtaget. 
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KLAPjob har nu skabt 4000 skånejob

Ambitionen er at etablere stadigt 
flere samarbejder, bl.a. med STU-
skoler, så endnu flere mennesker 
med kognitive handicap kan blive 
en del af det almindelige arbejds-
marked.

”I Lev er vi meget stolte over det 
flotte resultatet. Tillykke til de man-
ge borgere, der har fået et job. Jeg 
vil sige en stor tak til jobkonsulen-
terne, vores seje ambassadører og 
hele teamet bag KLAPjob for jeres 
store og vigtige arbejde. Også en 
stor tak til alle politikere, virksom-
heder, kommuner og andre, der 
bakker op om KLAPjob – vi kunne 
ikke gøre det uden jer”, lyder det 
fra Levs formand Anni Sørensen.

Når corona har lagt sig, vil Lev og 
KLAPjob afholde et event, der fejrer 
KLAPjobs gode resultater.

Kort om KLAPjob
KLAPjob er målrettet førtidspensio-
nister med kognitive udfordringer 
som for eksempel ADHD, senhjer-
neskade og autisme.

KLAPjob har 11 jobkonsulenter, der 
tilsammen dækker hele landet. 
KLAPjob har samarbejdsaftaler 
med en lang række kommuner 
og virksomhedskæder som Burger 
King, Matas og REMA 1000.

25. januar 2021

I 2009 blev KLAPjob søsat af Lev 
med en drøm om et mere inklu-
derende og rummeligt arbejds-
marked for mennesker med 
udviklingshandicap. Siden har 
KLAPjob vokset sig til en landsdæk-
kende succes, og trods corona-ned-
lukningen levede KLAPjob i 2020 
op til de seneste års resultater med 
omkring 600 ansættelser årligt.

Peter vil hjælpe andre i KLAPjob
32-årige Peter Johannessen er en 
af de mange borgere på førtids-
pension, som KLAPjob har hjulpet 
i arbejde. For seks år siden fik han 
KLAPjob i Bilka og nogle år efter 
i Netto. For nylig er Peter startet i 
sit tredje KLAPjob på Sunset Bou-
levard i Hillerød, hvor han arbejder 
20 timer om ugen med bl.a. at fylde 
varer op og holde udendørsarealet 
rent.

”Før jeg begyndte i KLAPjob, kede-
de jeg mig meget derhjemme. Når 
jeg arbejder, sker der mere i mit 
liv, og det kan jeg godt lide. Jeg 
bliver i godt humør af at snakke 
med mine kollegaer. Jeg kan godt 
lide at lære nye opgaver en gang 
imellem, og det er sjovt at prøve at 
arbejde i en restaurant i stedet for 
et supermarked”, fortæller Peter.

Peter glæder sig til snart at blive en 
del af KLAPjobs ambassadørkorps, 
som blev stiftet i 2019 og er med til 
at udbrede kendskabet til KLAPjob 

og hjælpe flere til at komme ind på 
det ordinære arbejdsmarked.

En gevinst
for virksomhederne
KLAPjob har været med til at skabe 
efterspørgsel efter medarbejdere 
med særlige behov i mange virk-
somheder. De, der har et KLAP-
job, er typisk meget motiverede og 
loyale medarbejdere, der bidrager 
positivt til arbejdsmiljøet. De kræ-
ver mere oplæring og støtte, men 
i sidste ende er det en stor gevinst 
for virksomhederne at få løst deres 
enkle og rutineprægede opgaver 
af mennesker med kognitive han-
dicap.

”I Sunset Boulevard i Hillerød er vi 
rigtig glade for vores samarbejde 
med KLAPjob. Vi har fire medarbej-
dere ansat gennem KLAPjob, og de 
er en kæmpe hjælp i dagligdagen. 
Peter har masser af gåpåmod og 
er fantastisk at have på arbejds-
pladsen. Og så er det rigtig dejligt 
at være med til at bringe nogen i 
beskæftigelse, som ellers måske 
ville gå derhjemme," siger Cecilie 
Kreutzmann, Assistant Manager i 
Hillerød Sunset Boulevard.

En fælles indsats videre frem
At runde 4.000 KLAPjobs giver Lev 
blod på tanden til fortsat at arbejde 
for et rummeligt og mangfoldigt 
arbejdsmarked i tæt fællesskab 
med sine samarbejdspartnere. 

Levs beskæftigelsesindsats, KLAPjob, har nu ramt end-
nu en milepæl og skabt 4000 skånejob til mennesker med 
udviklingshandicap og andre kognitive udfordringer på det 
ordinære arbejdsmarked
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Børn- og ungechef efter turbulent år:
Der vil altid være klager

kunne heldigvis se en væsentlig 
fremgang i vores sagsbehandling. 
Efterfølgende har Ernst & Young 
tilbudt os et målrettet efteruddan-
nelsesforløb, der lægger sig op ad 
revisionsbemærkningerne. Det 

Alle medarbejdere i Haderslev 
Kommunes børn- og unge-
afdeling har gennemført en 
specialistuddannelse. Revi-
sionsbesøg i december kan 
ende med efteruddannelse.

Inge Rogat Møller IRM@jv.dk

Børnehandicap: Plus minus et 
par stykker er 37 klager på børne-
handicap-området fra Haderslev 
Kommune i 2020 endt hos Anke-
styrelsen.

Det oplyser børn- og ungechef i 
Haderslev Kommune, Henning 
Hede Riistofte, efter et turbulent 
halvår, hvor kommunens sagsbe-
handling på børnehandicap-områ-
det og klagerne kom i stærkt fokus 
både mediemæssigt og politisk 
efter anklager fra blandt andet 
organisationen Lev. Den mente, 
at kommunens sagsbehandlere 
i stigende grad var begyndt at 
gennemføre partshøringer og 
meddele afslag telefonisk uden 
efterfølgende at give en skriftlig 
redegørelse, som giver adgang til 
at klage til Ankestyrelsen.

Anklagen blev afvist af kommu-
nen. Alle medarbejdere i børne- og 
ungeafdelingen var dog allerede 
begyndt og har siden gennem-
ført en flere dage lang specialist-
uddannelse, der har givet dem 
værktøjer til at forstå og håndtere 
den meget komplekse lovgivning, 
som er grundlaget for afgørelser 
inden for børnehandicap-området. 
Et planlagt kursus med Ankestyrel-
sen er blevet udsat på ubestemt 
tid, oplyser Henning Hede Riistofte.

Mulig efteruddannelse
- Til gengæld skal jeg i uge 6 til 
møde med vores revisionsselskab 
Ernst & Young, som umiddelbart 
før jul med kort varsel gennemførte 
et revisionsbesøg og gennemgik 
en række af vores sager på social- 
og børnehandicapområdet. De 

Børn- og ungechef Henning Hede Riistofte glæder sig over en 
god og udbytterig dialog med Lev og Autismeforeningen og 
understreger, at der altid vil være borgere, der klager. Privat-
foto.

Fra JydskeVestkysten 10. januar 2021

Fortsættes side 25
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KLAGER

Det tager vi med videre og undgår 
så måske en konflikt.

Politisk har Haderslev Byråds 
socialudvalg siden mediestormen 
fået fremlagt alle klager til Anke-
styrelsen, og hvert kvartal drøfter 
udvalget læringspotentialet. En 
beslutning som på udvalgets møde 
den 9. november blev fastholdt.

I det nye år skal serviceniveauet 
på blandt andet børnehandicap-
området diskuteres i udvalget. Her 
vil tabt arbejdsfortjeneste og det 
politiske råderum – altså penge – 
være et af de emner, som udvalget 
skal træffe beslutning om.

- Tabt arbejdsfortjeneste er et af de
områder, der fylder i klagesagerne.
Det gælder dog ikke kun i Hader-
slev, men hele landet, understreger 
Henning Hede Riistofte.

bliver spændende at se, hvad de 
kan tilbyde, siger Henning Hede 
Riistofte, der dog ikke tror, at antal-
let af klager af den årsag forsvinder:

"Der vil altid være klager over 
afgørelser, hvor en sag ikke 
falder ud til borgerens side. 
Men jeg tror og håber dog, at 
arten af klagesager forandrer 
sig – eksempelvis klager over 
kommunikation eller sager, 
der går på sagsbehandling 
eller dårlig sagsbehandling".

- Nej, der vil altid være klager over
afgørelser, hvor en sag ikke falder
ud til borgerens side. Men jeg tror
og håber dog, at arten af klage-
sager forandrer sig – eksempelvis
klager over kommunikation eller
sager, der går på sagsbehandling

eller dårlig sagsbehandling, siger 
Henning Hede Riistofte, som for-
klarer, at netop kommunikation 
er et af de områder, som der også 
har været fokus på i løbet af det 
seneste halve år.

- Som rådgivere skal vi formidle
afgørelser på en måde, så vi er sik-
re på, at der er en gensidig forstå-
else af, hvad vi taler om. Det er en
on going proces i denne branche,
og vi skal være gode. Når men-
nesker står i en sårbar eller udsat
situation, er det altid vores ansvar,
at ting bliver opfattet rigtigt.

Udbytterigt samarbejde
- Lev og Autismeforeningen har
været i dialog med både forvalt-
ning og det politiske niveau. Det
har været meget udbytterigt, for-
klarer Henning Hede Riistofte.

- De bringer nogle ting ind, som
deres medlemmer oplever, men
som vi måske ikke har tænkt på.
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Skuffende udbytte af
samråd om ledsagelse

at ministeren ikke var klar til at 
handle mere effektivt. ”Situationen 
er alvorlig, og man sidder med et 
billede af, at vi i særlig grad svigter 
nogle af dem med de største og 
mest komplekse behov”, sagde han 
i sine afsluttende bemærkninger 
på samrådet.

Lev kæmper videre
Levs landsformand, Anni Søren-
sen, er også ærgerlig over, at Levs 
ledsagelses-undersøgelse ikke får 
ministeren til at overveje andet end 
en ny dialog med KL.

- Jeg glæder mig over, at 
social- og indenrigsministeren 
slog fast, at mennesker med 
udviklingshandicap i botilbud selv-
følgelig har krav på ledsagelse, hvis 
de ikke kan færdes på egen hånd. 
Uanset om de har krav på en led-
sageordning med 15 timer eller ej. 
Det er sådan set ret indlysende, og 
en følge af lovgivningen.

- Men reglerne følges jo ikke i ret 
mange tilfælde. Det problem synes 
jeg ikke, at ministeren havde noget 
reelt svar på. Talrige ministre før 
Astrid Krag har slået disse ret-
tigheder fast og har lovet dialog 
med KL. Alligevel er situationen 
den samme – flere tusind men-
nesker med udviklingshandicap 
får ikke den ledsagelse uden for 
deres botilbud, som de har behov 
for – og som de har krav på. Derfor 
kommer vi i Lev til at holde fast og 
følge op på denne vigtige proble-
matik, siger Anni Sørensen.

Social- og indenrigsministeren 
var i åbent samråd om vilkå-
rene for ledsagelse til menne-
sker med udviklingshandicap i 
botilbud. Baggrunden for sam-
rådet var en undersøgelse, som 
Lev lavede sidste år, og som 
påviste store mangler i ledsa-
gelsesordningen.

Samrådet var indkaldt af Enheds-
listens handicapordfører, Jakob 
Sølvhøj, og i hans begrundelse 
forklarede han, at resultaterne af 
Levs undersøgelse om ledsagel-
se er bekymrende. Både når det 
gælder de ekstra sårbare beboere, 
som ikke kan få en ledsageordning 
med 15 timer månedligt, og når 
det gælder de beboere, der har en 
ledsageordning.

Ministeren anerkendte, at Levs 
undersøgelse giver anledning til 
bekymring, men mener ikke, at der 
er grund til at skærpe lovgivnin-
gen. Ministeren er dog i dialog med 
KL om, hvordan man kan sikre, at 
loven overholdes i praksis.

Social- og indenrigsminister, 
Astrid Krag, lagde i sin besvarelse 
af samrådsspørgsmålet vægt på, 

at ledsagelse er helt fundamen-
talt – også for mennesker med 
udviklingshandicap i botilbud. 
Hun mente, at det var helt oplagt, 
at undersøgelsens resultater gav 
grund til bekymring. ”Det er gan-
ske enkelt ikke godt nok”, sagde 
ministeren blandt andet, og derfor 
var hun også glad for indkaldelsen 
til samrådet, så man kunne få drøf-
tet udfordringerne.

Skuffede ordførere
Men ministeren havde ikke megen 
vilje til at tage mere håndfaste 
redskaber i brug for at rette op 
på kommunernes manglende 
overholdelse af lovgivningen på 
området. Trods gentagne opfor-
dringer fra ordførere, som deltog 
i samrådet, afviste ministeren, at 
der var behov for at ændre lovgiv-
ningen. Hun oplyste i stedet, at hun 
allerede var i dialog med KL om 
undersøgelsens resultater, og KL 
var enig i, at der tydeligvis er behov 
for at tydeliggøre reglerne.

Den melding var der ikke tilfreds-
hed med fra flere af ordførerne. 
Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti 
mente, at der var grund til alvorlig 
bekymring, og opfordrede ministe-
ren til at starte forhandlinger, som 
kunne ændre lovgivningen.

Samme melding kom fra SF's Char-
lotte Broman Mølbæk, der stillede 
sig tvivlende over for, om det var 
tilstrækkeligt med en dialog med 
kommunerne.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj 
udtrykte ligeledes skuffelse over, 



29LEV SØNDERJYLLAND 1 2021

Levs Rådgivning
Lev tilbyder rådgivning til mennesker 
med udviklingshandicap og deres på-
rørende samt til professionelle, som 
er i kontakt med mennesker med 
udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte 
relation til personer med udviklingshandicap og kun via 
telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgiv-
ning ved personlige møder.

For at modtage rådgivning kræves det, 
at man er medlem af Lev. 

Rådgivningens indhold
Levs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men 
den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en 
kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov 
for information og rådgivning, som er uafhængig af den 
myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

Lev kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lov-
fortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, 
fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt 
ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderne i Rådgivningen har ikke ressourcer eller 
kompetencer til at vurdere eller tage stilling til det konkrete 
indhold i et tilbud. Rådgivningen kan i principielle sager 
hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:
•  Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relati-

on til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, 
uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, 
hjælpemidler, førtidspension)

• Førskolerådgivning
• Skolevalg og -vejledning
• Fritidsbeskæftigelse, idræt
• Handicappolitiske principper
• Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger
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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


