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Idrætsdagen i Tønder
Sol, sommer og masser af glade deltagere

600 deltagere kastede sig ud under solens dejlige 
lune stråler og kæmpede det bedste de havde 
lært. Der blev klatret, kastet, kørt, kravlet, løbet, 
danset og ikke mindst hygget og spist sammen, 
da den 32. udgave af den årlige idrætsdag blev 
afviklet i Tønder.

I løbet af dagen kunne deltagerne prøve kræf-
ter med mange forskellige aktiviteter lige fra 
kørsel i gokart og veteranbiler til hockey, atletik, 
folkedans, zumba til klatring på klatrevæg og 
skydning.  

Men også i fritidscentrets gård summede det 
af aktiviteter. Her var både trampoliner, rodeotyr 
og segways samt boldkast og meget andet. 

Hjælperne var fra University College i Aaben-
raa, Haderslev Kaserne og Beredskabet i Tønder. 
Der var også dem der serverede maden inden 
orkestret OS3 spillede op til dans.

Kirsten Ellekjær
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Idrætsdagen i Tønder
Sol, sommer og masser af glade deltagere



Høstfest på Møllemærsk
den 15. september 2016
Hele caféen på Møllemærsk var pyntet 
med halmballer, blomster, majskolber 
og japanske lygter, sognepræst Kir-
sten K.Sønderby viste billeder fra høst i 
gamle dage og nu. Billederne var både 
malerier og fotografier. Et fint billede 

viste hvordan man holder høstguds-
tjeneste, hvor kirken er pyntet med 
blomster, korn, frugt og grøntsager og 
alle siger Gud tak for høsten.

Ved nogle af billederne var der sange 
og spillemændene Vibeke og Alex spil-
lede til. Undervejs blev der også mulig-
hed for en svingom.

En rigtig dejlig oplevelse!
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Høstgudstjeneste i Dybbølkirken
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Søndag d. 18. september var der høstgudtjeneste i Dybbølkirken. Tina holdt præ-
dikenen. Frank spillede for os, og Helle og Anita hjalp til. Bagefter var der kaffe 
og lagkage i Kirkeladen.
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Rendbjerghjemmets 40-års 
jubilæum, den 3. september 2016

Vejret holdt sig smukt, og personalet 
gjorde som altid en kæmpe indsats, så 
det var en skøn dag.

TAK til alle.

have/ legeplads, her var et cirkus stillet 
op til stor morskab for store og små.

I teltet var der hyggepianister.
Koret fra SAABU, Østerlund kom og 

underholdt os med et par sange, hvilket 
var rigtig godt.

Efter alt det højtidlige kom der kaffe 
og kage på bordet, ikke at forglemme 
Rendbjergs egen-komponerede lagkage 
uuhhmm!

Lige pludselig var der klokkespil 
udenfor, sandelig om ikke Hjem-IS bilen 
kom, værsgo og tøm mig, så der blev 
spist is, lige den man gerne ville have.

Efter nogle dejlige timer fik vi alle et 
par minder med hjem fra dagen.

Bogen om Rendbjerg og ikke mindst 
en køleskabsmagnet, lavet i glas og 
prydet af Rendbjerghjemmet. Det var 
værkstedet SABU i Sønderborg, som 
havde fremstillet dette smukke minde.

Alle sejl var sat til, for at det skulle blive 
en festlig dag. 

354 var mødt op. Der var inviteret 
nuværende og forhenværende borgere, 
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer 
og andre som har og har haft en tilknyt-
ning til Rendbjerghjemmet.

Hjemmet har de 40 år været igen-
nem store omvæltninger. Det er fortæl-
lingen om humlebien, som egentlig ikke 
er istand til at flyve, men som gør det 
i bedste stil.

Idag tilbyder hjemmet mange ting. 
Aflastning for børn, unge og ældre, STU 
og som det seneste hjemmepasning,

Dagens program var tætbesat, hvor 
der var noget for en hver. Velkomst med 
sækkepibeband, festtelt på gårdsplad-
sen, opsendelse af kulørte balloner, cir-
kus i haven, tapas menu med øl, vin og 
sodavand, Rendbjerg lagkage og kaffe, 
besøg af Hjemmeismanden, taler ved 
Sønderborgs borgmester, præsidenten 
for Lions, formanden for Rendbjerg og 
en glad bedstefar.

Musikken blev spillet af Torben og 
Jeppe. Koret fra Østerlund, De Krøllede 
Noder, sang. Alle fik en flot køleskabs-
magnet, som er fremstillet på SABU 
Søndervangs glasværksted. Der var 

en bog om Rendbjergs 40 år, til alle 
familier, skrevet af Lene Rode. Der er 
flettet mange personlige og skønne 
fortællinger ind.

Dagen var som bestilt til fest. Solen 
brød frem og bød velkommen til et 
Rendbjerg, der havde gjort sig klar til 
fest.

Flaget var hejst og mange små flag 
sat ud. Festteltet var pyntet, og der 
var gjort klar med borde og stole til 
de 350 mennesker der havde meldt 
deres ankomst.

Det var slet ikke nok. Der deltog ca. 
100 mennesker mere. Folk var klædt på 
til fest. Her var byrådsmedlemmer fra 
Sønderborg, Aabenraa og en enkelt fra 
Haderslev. Der var nye, gamle og nuvæ-
rende brugere af Rendbjerghjemmet. 
Personalet på Rendbjerg var på plads, 
både nuværende og personale som er 
gået på pension var mødt talstærkt op, 
og de sørgede for, at vi på intet tids-
punkt manglede hverken vådt eller tørt. 

Vi startede udenfor, her var cham-
pagne og kransekage, Niels Ole bød 
hver især velkommen. Et sækkepi-
beorkester spillede, man følte sig så 
velkommen. Indenfor i teltet var der 
mange små tapasretter øl, vin og vand, 
alt hvad man orkede.

Niels Ole indledte talerrækken, for-
talte Rendbjergs historie gennem tiden, 
politikere holdt tale, forældre til bruger-
ne af hjemmet holdt tale, der var fælles 
sang og ikke mindst Rendbjergsangen 
blev sunget, så teltet var ved at lette.

Til dem som syntes der skulle ske lidt 
andet, kunne man gå om i Rendbjergs 

Jubilæumsfest på Rendbjerg
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Livsglædens Dag
den 25. september 2016

For 9. gang fejrede LEV Aabenraa 
”Livsglædens Dag” i Sønderjyl-
landshallen.

Det var rekord af tilmeldte, og 
det blev bare en rigtig festdag.

Humøret var højt. Solstrålerne 
og Pelleboyz lagde ud med sang 
og musik.

Der var stemning og trængsel på 
dansegulvet til det gode orkester 
SKAKMAT.

De havde dem bare i deres hule 
hånd. Jo det var rigtig fest.

Mennesker kom fra hele det 
sønderjyske, så der var mange 
bekendte der skulle snakkes eller 
danses med. Kærester mødtes og 
sød musik opstod.

Til sidst var scenen fyldt med 
musikalske mennesker, som fik lov 
til at synge.

Mange forældre, bekendte og 
ledsagere havde fundet vej for at 
være med til denne fest.

Hjemmevejledere og pædagoger 
havde sørget for, at rigtig mange 
skulle opleve denne fest, så der 
findes stadig rigtig mange ”varme 
hænder” som varetager vores med-
menneskers interesser, og det er vi 
rigtig taknemmelige for.

Tak til Sønderjyllandshallen for 
god betjening og tak til alle jer, som 
var med til at gøre denne dag til 
en super fest fyldt med livsglæde!
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Kære medlemmer
Endnu et år er gået på godt og ondt, der er stadig 
en hel masse at slås for derude, og vi vil også 
fremover gøre vores bedste for at hjælpe, støtte 
og vejlede.

Jeg vil hermed takke alle for de indlæg jeg har 
fået til vores lokale blad LEV Sønderjylland, bliv 
endelig ved med at sende indlæg I synes skal 
med i vores blad.

Det er en stor glæde for mange af vores medlem-
mer at modtage bladet, især de mange billeder 
bringer glæde.

Jeg vil på vegne af kommunekredsene her i Søn-
derjylland, ønske alle en rigtig glædelig jul samt 
et sundt og lykkebringende nytår.

På gensyn i 2017.

Redaktør
Lis Brink Christiansen
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Sommerfest på Æblevej 1-2 i Løgumgaarde
Vores årlige sommerfest var en rigtig god dag med solskin 
og sommer. Vi startede med kaffebord og hjemmebag, 
og så startede hestevognskørslen som alle så frem til. 
Snakken gik rigtig godt ved bordene. Vi sluttede af med 

aftensmad leveret fra Øster Højst Kro. Der var 34 delta-
gere inklusiv personalet.

Venlig hilsen Kristian Kjærgaard



Julegudstjenester

Tilmelding til kirkekaffe efter gudstjenesten til 
Bodil Møller senest den 5. december 

Email: kurbod@gmail.com
eller på tlf. 7472 3086, mobil 6010 0620

Provst Kirsten Kruchov Sønderby
Solstrålerne

Frokost i Nicolaihuset á 25 kr.
Tilmelding senest 1. december 2016 til:

Judith Mayland B,. tlf. 2062 0774
Email: a_brandenhoff45@hotmail.com

eller til
Solvejg Winther, tlf. 2062 3468
Email: solevejg@hotmail.com

SCT. NICOLAI KIRKE
ONSDAG DEN 7. DECEMBER 

KL. 10.30

TØNDER KRISTKIRKE
TIRSDAG DEN 6. DECEMBER

KL. 19.00
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Tønder 2nd Hand Shop åbnet
Aktivitetshuset i Toftlund, bl.a. flot glas-
kunst og smykker. I caféen bliver man 
betjent af brugerne fra værkstederne. 
Alt er til salg i den hyggelig cafe, også 
de borde og stole man sidder ved mens 
man nyder en god kop kaffe. 

Kirsten Ellekjær

Borgmesteren klippede den 
røde snor

Tønder 2nd Hand Shop på Hartmanns-
vej i Tønder er en socialøkonomisk virk-
somhed i form af en fælles genbrugs-
butik med involvering af nøglespillerne, 
Tønder Forsyning, Tønder Kommune 
og Handicap Tønder. 

Ved indvielsen, som var et tilløbs-
stykke, blev shoppen åbnet ved at borg-
mesteren klippede den røde snor og i 
den anledning udtalte: Det handler ikke 
kun om at få varer solgt, det gør det 
også, men det handler rigtig meget om 
menneskene bag projektet. 

Det er meningen at borgere med 
psykiske/fysiske handicaps kan prøve 
deres færdigheder af i samarbejde 
med de fastansatte. Det drejer sig om 
inklusion. Brugerne skal lære at møde 
til tiden, hjælpe andre og gøre dagens 
arbejde færdigt før pladsen forlades. 

Den nye genbrugsbutik rummer træ-
værksted med design og produktion 
af brugskunst, retro ting og direkte 
salg af indleverede effekter lige fra 

brugskunst, møbler og køkkengrej, tøj, 
bøger og legetøj.

I et hyggeligt hjørne er der indrettet 
en rigtig hyggelig café hvor man kan 
købe kaffe og Mettes hjemmebagte 
kringle. Her fra sælges også produk-
tioner fra Vidåværkstedet i Tønder og 
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LEV Tønder kommunekreds afholder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
Ludvig Andresensvej 39 A, 6270 Tønder.

Mvh Jens Ellekjær

Generalforsamling

v/ Frank Treichel
Industrivej 3 B
6200 Aabenraa

Mobil: 30 35 05 81
www.maler-lykke.dk

Ramsherred 23 · Tlf.  9632  5202
Aabenraa
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Distilla A
pS

www.dist i l la .dk

. . .  også på

SHOP LUKSURIØST TØJ PÅ DISTILLA.DK

Tr e n d s k a b e n d e

E k s k l u s i v t

M o d e r n e

L æ k k e r t

K v a l i t e t

U n i k t

S m a r t

F r i s k t

U n g t



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




