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LysLEVende gudstjeneste og koncert
tirsdag den 29. januar kl. 19.00 i Høje Kolstrup Kirke

Tirsdag den 29. januar afholdt LEV Aabenraa en stem-
ningsfyldt gudstjeneste og koncert. Kirketjeneren 
Jes havde sørget for, at der var pyntet op med lys 
både inde- og udenfor, så smukt!

Rebbølorkestret gav koncert i kirken og senere 
underholdt de også ved kaffebordet.

"Solstrålerne" startede med at komme op ad gan-
gen med levende lys, og bagefter sang de for os.

Præst/provst Kirsten Kruchov Sønderby stod for 
gudstjenesten, og hun fortalte historien om en lille 
myre som var kommet til skade med sit højre forben. 
En mand med et rigtig godt syn kom forbi og fik øje 
på den. Han kunne se, at den trængte til hjælp og 
skulle have en forbinding. Inden han gik ind for at 
hente tråd til forbinding, lagde han den om på ryggen. 
Den oplevelse havde myren aldrig haft før, hvilken 
smuk udsigt til himlen og alle de smukke stjerner.

Dagen efter, da manden kom forbi, lå der tusindvis 
af myrer, alle lå på ryggen for at nyde det pragtfulde 
syn.

Det kan godt sammenlignes med os mennesker. 
Nogle gange skal vi stoppe op for at nyde alt det 
smukke!

Gud nyder også synet af os, det er ikke kun mig, 
men også mine venner og vi venner giver hinanden 
kærlighed!

Bagefter var der pandekager fra Aksels flotte 
pandekagemaskine og kaffe!

Lidt trylleri blev det også til.
Tak for en smuk og dejlig aften!

Magny Jønch, LEV Aabenraa
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LEV-
festen

LEV-festen blev afholdt i Søn-
derjyllandshallen den 8. marts.

Der var rigtig mange mødt 
op, og stemningen var helt i 
top fra start til slut.

Musikken spillede op og det 
var igen den humørfyldte duo 
Henrik og Klaus fra OS 2. De 
havde alle i deres hule hånd, 
så danseskoene blev ordent-
lig rørt, mens andre stod på 
scenen og lyttede til den gode 
musik.

Der var super lækker buffet, 
hvor dygtigt personale fra Røde 
Kro var med til at give en hjæl-
pende hånd ved serveringen.

Alt i alt en festlig aften, hvor 
festlige deltagere, unge som 
ældre hyggede sig sammen og 
nød hinandens selskab.

Stor tak til Kirsten og Kath-
ryn for jeres store arbejde og til 
alle jer som var med til at gøre 
aftenen til en rigtig værdifuld 
oplevelse.

LEV
5 i Syd

Magny Jønch
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Lørdag den 2. marts indbød Dybbøl IU 
og "Med på Holdet" til håndboldstævne 
for spillere med særlige udfordringer 
eller udviklingshæmning. Kommunens 
botilbud og væresteder bakkede op ved 
at formidle tilbuddet til de interesse-
rede, og ved at hjælpe spillerne afsted.

10 spillere mødte op og gav den fuld 
gas i to timer. Fra Dybbøl IU stillede 
trænerne Sebastian, Mikkel, Nico og 
Tobias op med gode øvelser i afleve-
ringer, skud og samspil. Midt i det hele 
dukkede Tobias fra SønderjyskE's hånd-
boldhold op og trænede lidt med.

Der blev grinet, scoret og kæmpet, 
og da det hele var slut var alle spillere 
enige om, at de gerne ville spille mere 
håndbold. Dybbøl IU og Asger Romme 
Andersen fra Sundhedscentret/"Med 
på Holdet" prøver derfor at se, om vi 
kan få et håndboldhold op at stå til 
efteråret 2019.

Læs mere på www.facebook.com/
medpaaholdet/

Foto: Habib Dowezai,
Botilbuddet Skrænten

Håndboldstævne
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... at du kan få en 
ledsager med gratis i 
svømmehallen både i
Aabenraa,
Rødekro,
Tinglev og
Bov,
når du fremviser
ledsagerkort!

Vidste du...

BEKYMRING FRA LEV AABENRAA!
Bestyrelsen i LEV Aabenraa er blevet bekendt med, at ferietilbud 

ikke længere er et lovkrav, det er politisk besluttet.
Vi ser en bekymring for, at der er borgere, som bliver frata-

get muligheder for at få succes-oplevelser i forbindelse med 

ferieophold.
Der er stadigvæk borgere, som har mulighed for at tage på 

ferie sammen med pårørende, men vi finder det ikke acceptabelt, 

at borgernes valgmuligheder bliver begrænsede.
Er der nogen af os, som vil have det ok med at være afhængig 

af sin familie for at komme på ferie?Vi oplever i stigende grad en bekymring for, at forældre er 

bange for, at mange gode oplevelser vil forsvinde, når de ikke 

længere kan magte opgaven!Desuden er der pårørende, som ikke magter at hive flere dage 

ud af deres kalender for at tage med deres kære på en ferietur.

Vi forudser en endnu større forringelse af borgere med multiple 

funktionsnedsættelser.For at komme på ferie har vi vel alle et behov for at kunne 

vælge en ferie til, der hvor tryghed og gode fælles oplevelser 

er i fokus.
TRYGHED kræver i høj grad kendte personer, hvor bl.a. per-

sonalet kan være en vigtig medspiller for, at ferien bliver en 

succes-oplevelse.
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Vundne mesterskaber

2018 har været et godt år, hvor der 
har været god tilslutning til de for-
skellige arrangementer såsom guds-
tjeneste, Livsglædens Dag, julekoncert 
med Kandis, arrangementer hvor koret 
“Solstrålerne“ samt orkestret Pelleboyz 
har deltaget.

En stor succes til Mariehaven, hvor 
to busser var afsted til Lille Marie 
Festival, ligeledes forældrekurser til 
børnefamilier hvor 23 familier deltog.

I 2019 er det planlagt, at vi i sam-
arbejde med Aabenraa Kommune 
fortsætter med forældrekurserne 
til børnefamilierne. Vi er i gang med 
at forberede en kursusdag i efteråret 
2019 for beboere og deres pårørende.

Emnet vil være noget med sund 
mad og motion.

Magny Jønch
LEV Aabenraa

Lørdag den 16. marts og søndag den 
17. marts 2019 var Vojens Handi-
cap Svømme- og Idrætsforening til 
stævne i Horsens indenfor hockey 
i parasport regi.

VHIS stillede op med tre hold i rækkerne 
B, C og D, hvor der blev spillet om at 
kvalificere sig til DM i Ålestrup i april 
måned 2019. I alle rækker var der kamp 
til stregen, og spillerne gik til de enkelte 
kampe med stor ildhu og kampgejst.

Ud af dette kom følgende resultat: 
Alle tre hold kvalificerede sig til DM, 
vores B-hold kom på 1. pladsen, C-hol-
det kom på en 2. plads og D-holdet 
vandt også 1. pladsen. Dette betyder, at 
alle tre hold rykker en række op i næste 
sæson. Flot klaret af alle tre hold. 

Ved dette års DM den 13. april del-
tog Vojens med stor spænding, og alle 
kom til Ålestrup i NordJylland med godt 
humør og stor kampgejst.

Dette resulterede i, at Vojens Handi-
cap Svømme- og og Idrætsforening kom 
hjem med tre pokaler. B-holdet vandt 

guld, C-holdet vandt sølv og D-holdet 
vandt også sølv, stort tillykke til alle 
tre hold.

Den 2. november 2019 afholder VHIS 
et stævne indenfor hockey i Vojens 
Hallerne, hvor 200-250 spillere fra hele 
regionen kommer og deltager. I den 
forbindelse har vi et behov for frivillige 
hjælpere, og har du lyst til at opleve: 
sjov, kampgejst, fællesskab, hygge, så 
henvend til dig VHIS.

Vojens Svømme- og Idrætsforening
Vi er en idrætsforening med plads til 
alle og en forening, hvor vi lægger op 
til et fællesskab som hjælper hinanden, 
hilser på hinanden og taler til hinanden 
på en ordentlig måde. At vi har respekt 
for hinanden og rummer hinandens for-
skelligheder.

Har du lyst til at komme og besøge os, 
så træner vi hockey hver onsdag fra kl. 
17-20 i Vojens Hallerne og torsdag er 
der svømning i Vojens Hallerne fra kl. 
18 til 19.

2018 
status
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Sort sol ved
Rudbøl Sø

så også meget andet dyre- og fugleliv 
undervejs.

Vi kørte derefter over Siltoft græn-
seovergang til Rudbøl Sø, hvor vi så 
stærene gå til ro. De gav fin opvisning, 
når der var rovfugle i nærheden. Det var 
klart vejr, og vi så en flot solnedgang.

Derefter kørte vi til Hotel Rickels-
büller Hof syd for grænsen, hvor vi fik 
serveret schnitzel, kartofler og cham-
pignonsovs og noget at drikke til. Alle 
blev mætte og vi kørte tilbage til Tøn-
der med en god oplevelse rigere.

Tekst og Fotos: Kurt Serup Poulsen

Torsdag den 28. marts arrangerede LEV 
Tønder i samarbejde med naturvejleder 
Hans Tonnesen en tur i marsken for at 
se stærene gå til ro. Der var afgang kl. 
17.30 fra tidligere Café 9 i Tønder med 
Tramms Turistfart med 40 deltagere. 
Vi kørte først til saltvandssøen syd for 
Højer og så tusindvis af bramgæs. Vi 
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Bruger/pårørende rådet
arrangerede fest

34 personer deltog i festen på ”Et rart sted at være”, hvor Lis og hendes 
hjælpere havde gjort det hele klar. Der var hurtigt gang i snakken ved de 
små borde, og den fortsatte lystigt inde ved de fint pyntede borde i caféen. 
Der blev der spist virkelig god mad, snakket, skålet og hygget. Vi kunne 
fint have været mange flere, men det kan vi jo blive til næste arrangement, 
som er søndag d. 27.oktober, hvor der er kaffemik.
Så sæt allerede nu et stort X i kalenderen.
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Lørdag den 22. juni på Et rart sted at være kl. 17.00-22.00
Kom og fest med os. Der er lækker sommerbuffet til kr. 150.-

Der kan købes fadøl, øl/vand, kaffe og kage.
Vi sørger for hygge og musik.

Så kom frisk og få en festlig oplevelse.

Tilmelding på mobil 60 58 31 91 senest den 15. maj 2019 til Lis eller Lisbeth.
Vi ses på Et rart sted at være, Nordhavnsvej 5 A, 6100 Haderslev

S   mmerfest

UDFLUGT TIL
GIVSKUD ZOO

MED LEV 
HADERSLEV
Bussen kører fra Et rart sted at være den 29. juni 2018 kl. 9.00

Forventet hjemkomst kl. 17.00 - Pris pr. person er kr. 150.-
Prisen indeholder transport, entré, kaffe og 1 vandflaske,

samt 2-retters menu inkl. en genstand.
Vi rafler i bussen om gode præmier.

Tilmelding efter først til mølle-princip til Lis på mobil 23 70 12 12 senest den 14. juni 2019.

VI SES!
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Afdansningsbal
lørdag den 13. april
Der var afdansningsbal hos Step by Step i Ensted Hallen.
Stemningen var høj og ikke mindst, da vores
dejlige medmennesker kom på gulvet.
Øjnene strålede, danseglæden lyste ud af dem
og de gav bare alt, hvad de havde i sig.
Der var både elever fra Haderslev og Aabenraa.
En super dejlig oplevelse.
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Fotos fra generalforsamlingen
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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:

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




