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Rubrik
Brødtekst

Mange borgere med udviklingshandicap er påbe-
gyndt vaccination mod covid-19. I første omgang 
er det de mest sårbare borgere, og de der bor på 
de kommunale og private bosteder.

De, der bor i egen bolig med hjælp og støtte 
eller hjemme hos forældrene, er desværre ikke 
med i denne runde, men kommer først med i vac-
cinationsprogrammet hen under sommerferien.

Vi ønsker alle, at også den gruppe snart får 
tilbudt en vaccine, så mulighederne for et bedre 
liv også bliver dem til dels. 

Det er naturligvis glædeligt, at handicapom-
rådet vender tilbage til mere normale tilstande.

Det lave corona-smittetryk betyder også, at 
Social- og Ældreministeriet har besluttet, at so-
cialområdet nu kommer tilbage til mere normale 
forhold.

De midlertidige muligheder for kommunerne 
til at holde aktivitets- og samværstilbud, beskyt-
tede værksteder og andre sociale tilbud lukkede 
grundet risiko for corona-smitteudbrud, men er 
nu blevet ophævet.

Så kommunerne har ikke længere mulighed 
for at fravige visse forpligtelser og rettigheder 
pga. coronasituationen. Det betyder, at al hjælp 
og støtte og alle sociale ydelser efter serviceloven, 
som borgere har haft ret til, men som under ned-
lukningen evt. midlertidigt er ophørt eller ændret, 
nu igen skal gives som normalt. 

Det vil sige, at al hjælp og støtte og alle so-
ciale ydelser efter serviceloven skal genoptages 
på normal vis, og at kommunerne igen skal give 
den hjælp og støtte, som serviceloven påbyder til 
mennesker med udviklingshandicap.

Det er dejligt for vore borgere med udviklings-
handicap og deres familier.

Redaktøren skriver

Lev
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon 36 35 96 96
Telefax 36 35 96 97
Mandag-torsdag 
kl. 9.00-16.00
(telefonerne er lukket ml. 12-13)
Fredag kl. 9.00-13.00
www.lev.dk

Levs rådgivningstjeneste
Telefon 80 38 08 88
(Lev betaler samtalen)
Mandag-onsdag 
kl. 10.00-12.00

Levs aftentelefon
Telefon 28 51 52 52

Udviklingshæmmedes
LandsForbund (ULF)
Tlf. 75 72 46 88 
Fax 75 72 46 33
E-mail: ulf@ulf.dk
www.ulf.dk

Deadline til næste blad
2. august 2021
Indlæg fremsendes til 
redaktør Erik Ancker
e-mail: erikancker@hotmail.com

Sats og tryk
Intryk ApS • Tlf. 70 21 10 00
www.intryk.dk

A N N O N C E S A L G :
Rosengrenen ApS
Hovedgaden 8, 8670 Låsby
Telefon 8695 1566
kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00
Mail: info@rosengrenen.dk
hvortil alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet.

Livet begynder at vende 
tilbage til normal
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Af Erik Ancker

Vi forventer, at forsamlingsforbuddet bliver 
ophævet i løbet af sommeren i takt med, 
at alle, der ønsker det, bliver vaccineret. 

Det betyder, at vi kan mødes i et større 
omfang og større grupper end her i for-
året. Der vil antagelig ikke være begræns-
ninger i antallet af deltagere til inden-
dørsarrangementer, når vi kommer efter 
sommerferien.

Så kom til årets halbal i Give, hvor vi 
byder på god mad, musik og hyggeligt 
samvær – alt sammen til en yderst ri-
melig pris.

I lighed med tidligere bliver der ar-
rangeret bustransport fra Vejle. Trans-
porten er gratis, men du skal tilmelde 
dig på forhånd. 

Vi ved naturligvis ikke på nuværende 
tidspunkt, om der bliver krav om mund-
bind, coronapas el.lign., men vi sørger 
naturligvis for, at vi kan passe ordentlig 
på hinanden,

Billetsalget starter til august, og vi har 
begrænset deltagerantallet til 300, så der 
er god plads til alle.

Efter den lange tid med covid-19 sav-
ner vi alle at kunne være sammen med 
andre mennesker og få nogle gode og 
positive oplevelser. Det får du bl.a. mu-
ligheden for ved årets halbal.

Så mød op til et brag af en fest!

Se invitationen på side 7

Halbal i Give 2021
Lev Vejle afholder halbal i Give den 5. november 2021, 
så sæt kryds i kalenderen.
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Halbal er støttet af       og  spillehalsmidlerne fra   
 

 
 

Du inviteres til halbal med god mad, hyggeligt 
samvær og dans 

fredag den 5. november 2021 kl. 18 – 23 
i Ikærhallen, Torvegade 75, 7323 Give. 
Musikken leveres af Klaus og Servants. 
 

 

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig aften i godt 
selskab. 

Hilsen fra Lev Vejle 
 

 

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER: 

 

Pris 250 kr. og ledsagere 
med ledsagerkort halv 

pris. 

 
Maden er buffet og 

dessert. Drikkevarer kan 
købes til rimelige priser 

 
    Har du brug for 

transport til Give, er der 
en gratis bus fra 

Papirfabrikken, Gulkrog, 
7100 Vejle med afgang 

kl. 17.15. 

 

Billetsalget starter 
den 1. august 2021 
Køb af billetter sker ved 
indbetaling af pris for 
deltagelse til LEV Vejle 
på:  
Bank reg. nr. 5323, konto 
0000314150 eller  
MobilePay 216822 
senest den 15. oktober 
2021. 
NB: Husk navn, adresse, 
antal deltagere og evt. 
tilmelding til buskørsel 
på din indbetaling. 
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I år er der valg til kommunalbestyrelser 
og regionsråd, og vi ønsker i Lev at være 
med til at præge den politiske debat op 
til valget.

I næste nummer af bladet vil vi for-
søge at få de enkelte politiske partier til 
at præsentere deres politik og visioner 
på handicapområdet.

Det er et fokus, der i høj grad er brug 
for, hvis vi skal ændre noget på de regio-
nale og lokale forhold for vores borgere 
med udviklingshandicap.

Vi ved godt, at det er et svært emne at 
få sat på dagsordenen. Handicapområdet 
er de gode intentioners holdeplads. Så-
dan har det altid været, og det forklarer 
i øvrigt også en del. 

Til gengæld viser erfaringen, at foran-
dring og udvikling på området næsten 
altid er kommet nedefra.

Det er også tilfældet i dag, hvor #en-
millionstemmer med deres borgerforslag 
har sat området på den politiske dagsor-
den, og det har været en ubetinget suc-
ces. Derudover har regeringen iværksat 
evalueringen af det specialiserede so-
cialområde, og støttepartierne forventer 
politiske forhandlinger af en reform i den 
sidste halvdel af 2021.

Vi er i en situation, hvor vi aldrig har 
snakket så meget om levevilkårene for 
mennesker med handicap, men hvor 
bliver handlingen af?

Det politiske initiativ på handicapom-
rådet har ofte været i form af små initia-
tiver i forbindelse med satspuljeforhand-
lingerne i Folketinget, hvor de politiske 
partier hver især kunne købe aflad for 
deres dårlige samvittighed. Borgerforsla-
get fra #enmilionstemmer er imidlertid 
en påmindelse om, at mennesker med 
handicap og deres familier ikke længere 
lader sig spise af med aflad.

Der er brug for mere gennemgående 
ændringer i håndteringen af handicap-
området og en sikring af en faglighed og 
økonomi, der giver borgere med udvik-
lingshandicap et værdigt liv.

Det er et vink med en vognstang til 
politikere på alle niveauer om, at når man 
kun nøjes med at købe aflad og i øvrigt 
forringer vilkårene på handicapområdet 
gennem besparelser, så bliver den sociale 
elendighed så stor, at borgerne reagerer.

Der er således en god grund til, at vi får 
vores politikere på banen med, hvordan 
de vil prioritere området, og hvor de vil 
sætte handling bag ordene. 

Vi får ikke et mere åbent vindue for at 
diskutere og søge løsninger på de store 
udfordringer, vi står med på handicap-
området, så støt op om de møder med 
politikerne, der kommer i efteråret op til 
valget i november.

Erik Ancker

Er der fokus 
på handicap
området i et 
valgår?
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Af Erik Ancker

De fleste har formentlig haft et 
forår som jeg og min familie.

Vi har fejret påske eller fød-
selsdage, som vi plejer, men kun 
med den nærmeste familie – el-
ler med virtuel deltagelse fra an-
dre udenfor husstanden.

Vi har holdt kontakt med ven-
ner og familie over FaceTime e.l.

Ferie- og fridage er blevet 
brugt til at lave puslespil, få læst 
bøger, gået ture og måske set 
nogle af de mange genudsen-
delser i tv.

Når vi køber ind, bærer vi 
mundbind, står i kø udenfor, da 
butikkerne har begrænset an-
tal kunder inde ad gangen, og 
vi spritter af med det samme, vi 
kommer ind i butikken.

Vi tager alle de samme for-
holdsregler. Sådan var 2020 og 
sådan er starten af 2021.

Vi har vænnet os til det – vi 
tænker ikke over det længere. Vi 
gør det, fordi vi er gode samfunds-
borgere. Vi har gjort afstand, sprit 
og mundbind til det helt normale, 
men vi håber samtidig på, at tin-
gene bliver som før.

Spørgsmålet er, om det nor-
male fra før covid-19 nogensinde 
kommer igen? 

Samfundet begynder langsomt 
at åbne op, men angsten er blevet 
en fast del af mange menneskers 

Et forår med covid-19

Fortsættes side 13
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dagligdag, og den styrer hårdere end 
fornuften. 

Det gælder måske i højere grad for 
borgere med udviklingshandicap.

Lad os se i øjnene, at den nuværende 
virus aldrig forsvinder, og vi derfor skal 
leve et liv, hvor covid-19 er en fast del af 
vores hverdag. Den må bare ikke få ho-
vedrollen.

Det har covid-19 lige nu, og vi kommer 
til at kæmpe for at få hverdagen igen. Et 
liv hvor vi lever normalt med aktiviteter 
udenfor hjemmet, fysisk kontakt til andre 
mennesker, ferier osv. 

Der vil naturligvis være noget, der er 
forandret i vores hverdag for evigt, og 
som vi gerne tager med os, da det giver 
os nogle fordele eller et nyt fokus i livet.

Det normale liv vil komme tilbage med 
en fuldendt vaccinationsplan, men der vil 
fortsat være mennesker, der får corona, 
selvom de er vaccinerede. Der vil også 
komme nye varianter fra andre steder i 
verden, der kræver isolation af syge og 
smittede og måske endda nedlukning 
af dele af samfundet. 

Vi må forvente, at vi vil få tilbudt vacci-
nationer på samme måde som influenza-
vaccinationer. 

Vi må tilbage til det normale liv, hvor 
corona er en sygdom som alle andre. Vi 
må kæmpe for det normale liv, og for 
mange borgere med udviklingshandi-
cap kræver det opbakning og støtte fra 
de nærmeste.

HIVO Idrætstilbud 2021
Af Ove Jensen

2021 er startet stille i alle idrætter pga. corona-restriktionerne i 
 Danmark. Nu er forsamlingsforbuddet hævet tilstrækkeligt, og vi er 
igang med en langsom genåbning hen over foråret.

Det betyder, at vi igen kan tilbyde følgende idrætstilbud:

FODBOLD – HOCKEY – SVØMNING – BOWLING – SKYDNING – SEJLADS

Nærmere oplysninger og tid og sted kan ses på foreningens hjemme-
side https://hivo.dk
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Leif Madsen sov stille ind den 26. marts 
i år, han blev 71 år. Dermed mistede vi 
en utrættelig fortaler og frontkæmper 
for nogle af de svageste i vores samfund 
– han talte for de tavse – og var en god 
samarbejdspartner for mange.

Leif var fra 1999 til 2018 lokalformand 
for ULF (Udviklingshæmmedes Landsfor-
bund) i Vejle og markerede sig utrætteligt 
i forhold til sine mærkesager.

Leif var en ildsjæl i kampen for aner-
kendelse af lige rettigheder og ligevær-
dighed for mennesker med udviklings-
handicap, og det skete i et aktivt samspil 
med politikere, kommunale myndighe-
der, interesseorganisationer og andre 
berørte parter. 

Udviklingshandicap og et dårligt syn 
fra barnsben var ikke en hindring for Leif.

Han tilbragte flere år på forskellige in-
stitutioner, men takket være et positivt 
sind og en ukuelig fightervilje fik Leif det 
bedste ud af det, som han har gjort så 
mange gange siden i hele sit liv. 

Som voksen havde Leif job på Ellehøj 
(Center for Beskyttet Beskæftigelse) i 
Vejle, og han var i mange år ansat i al-
mindeligt arbejde.

Leif Madsens store hjerte og glødende 
engagement blev bemærket og beun-
dret af alle. Op til lokale kommunalvalg 
arrangerede han valgmøder, hvor han fik 
lokalpolitikerne til af forholde sig til udfor-
dringerne på handicapområdet, og det 
gav politikeren et lille indblik i hverdagen 
for mennesker med udviklingshandicap. 
Leif sørgede også for, at synspunkter og 
løfter blev refereret i de lokale medier. 

Af Tonny Juhler og Vibeke Denert

MINDEORD 
for Leif Madsen
– en beundringsværdig mand
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Leif tog gerne direkte kontakt til både høj 
og lav i det politiske system, når noget lå 
ham på sinde. 

Leif var fast gæst på næsten alle by-
rådsmøder i Vejle, ligesom han ofte trop-
pede op på borgmesterkontoret for at få 
en snak om tingene.

Vejles borgmester, Jens Ejner Christen-
sen (V), fortæller til Vejle Amts Folkeblad, 
at Leif Madsen, der åbent bekendte sig til 
”den anden fløj”, ofte sluttede deres dis-
kussioner med et ”nå, men det er godt, 
at vi kan tale sammen og tale ordentligt 
til hinanden – det er det vigtigste.”

I maj 2019 holdt LEV Vejle en 70-års 
fødselsdagsreception for Leif Madsen. 
Til receptionen kom der ca. 50 perso-
ner, som gerne ville fejre Leif. Det var 
venner, byrådspolitikere og samarbejds-

partnere. Flere politikere holdt sjove og 
gode taler om det samarbejde, som de 
havde haft med Leif. Alle omhandlede 
Leifs kvaliteter som det unikke menneske 
han var. Det var tydeligt, at de havde stor 
respekt for hans kamp og meninger, og 
ikke mindst måden Leif fremførte sine 
argumenter. 

Bl.a. blev der i en af talerne fremhæ-
vet, at Leif har været en af de borgere, 
der mest har påvirket de politiske be-
slutninger i Vejle.

Det var en rigtig god eftermiddag, som 
Leif var meget glad for og rørt over. 

Ordentlighed og vedholdenhed er 
nogle af de ord, som alle forbinder med 
Leif Madsen. Med hans død har vi mistet 
en ildsjæl, en samarbejdspartner og ven.

Æret være Leifs minde.
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Rubrik

Mennesker med udviklingshandicap vil 
også gerne være en del af genåbnin-
gen af samfundet, og det kan kræve et 
såkaldt coronapas. Men hvad er mulig-
hederne, når man som borger ikke er 
digital eller ikke kan gennemføre en 
coronatest?

NYHED 
Det var heldigvis ikke en aprilsnar, da en 
masse butikker, museer og andre oplev-
elsesmuligheder åbnede den 1. april. Dog 
med et krav om at man skal fremvise 
et gyldigt coronapas for at komme ind.

Det vil sige, at man skal kunne fremvise:
• at man er færdigvaccineret
•  eller et positivt resultat af en COVID-19-

test, der er mindst 14 dage og højst 12 
uger gammel – regnet fra tidspunktet, 
hvor testen blev foretaget

•  eller et negativt resultat af en COVID-
19-test, der er højst 72 timer gammelt 
– regnet fra tidspunktet, hvor testen er 
foretaget.

Mennesker med udviklingshandicap 
kan fritages for coronapas
I den nyeste bekendtgørelse fra Erh-
vervsministeriet, Sundhedsministeriet 
og Beskæftigelsesministeriet fremgår 
det, at kravet om coronapas ikke gælder 
for følgende:

1. Børn under 15 år.
2.  Personer der af medicinske årsager 

ikke bør få foretaget en covid-19-test.
3.  Personer der som følge af en fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse ikke bør 
få foretaget en covid-19-test.

Som Lev læser reglerne, betyder punkt 
3 en undtagelse for de mennesker med 
udviklingshandicap, som på grund af 
deres handicap ikke vil lade sig teste, og 
hvor det vil være et for stort overgreb at 
gennemføre testen. Reglerne fremgår af: 
Retningslinjer om ansvarlig indretning 
af liberale serviceerhverv og køreskoler 
i lyset af udbruddet af covid-19.

Coronapas for mennesker 
med udviklingshandicap

Fortsættes side 19
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Lev på

Bliv medlem af Levs gruppe på Facebook, og bliv  opdateret 
om nye tiltag og aktiviteter, og deltag i debatter.

Det er virksomheden, frisøren og så 
videre, der skal vurdere ”troværdigheden 
af kundens udsagn”, og om der kan ske 
en fritagelse for kravet om coronapas. Det 
kan selvsagt give anledning til forskellig 
praksis, og for nogle personer med ud-
viklingshandicap kan det være vanskeligt 
at begrunde, hvorfor man er fritaget. Her 
kan man få hjælp af denne: Attest – frit-
agelse for test for covid-19.

Coronapas på den ikke-digitale vis
Dokumentation for coronapas kan frem-
vises både elektronisk via en app og i 
papirformat.

Det elektroniske coronapas kan i sig 
selv godt volde udfordringer for nogle 
mennesker med udviklingshandicap, da 
der kræves NemID.

Hvis det vurderes, at man som borger 
med udviklingshandicap godt kan blive 
corona-testet, men at man ikke er digi-
tal eller ikke besidder et NemID, så kan 
man få testsvaret fysisk i papirform på 
selve teststedet, såfremt der er tale om 
en lyntest. Man skal blot gøre opmærk-
som på dette inden testning.

Er der tale om en såkaldt PCR-test (der 
foregår via hals-podning), så kan man 
oprette (eller få oprettet) en profil på 
covidresults.dk, inden man bliver testet, 
hvor man så kan få svaret på sin test eft-
erfølgende, hvis man ikke har et NemID.

Læs mere i denne vejledning: 
Dokumentation af COVID-19-test, hvis du 
ikke har NemID.
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Brødtekst

Skrevet af Mortens mor, Vibeke Denert, 
efter samtaler med Morten

Endelig kom dagen, som Morten havde 
ventet meget tålmodigt på. Den 15.3. i år 
– hvor landets højskoler igen kunne slå 
dørene op og byde eleverne velkommen. 
Morten havde fået orlov fra sit arbejde på 
McDonald’s i 3 måneder og skulle have 
startet på Djursland Folkehøjskole for et 
år siden, men lige da blev alle højskoler 
lukket ned pga. corona-restriktioner. 

Alt håb forsvandt for højskoleophold 
i 2020, og det blev ændret til, at Morten 
kunne komme afsted i det første halve 
år af 2021. Det blev så igen spoleret af ny 
opblomstring af corona og nedlukning 
af skolen i de første 3 måneder.

Morten har derfor i et helt år kun væ-
ret på arbejde i en kort periode, stor set 
resten af tiden er forløbet alene og efter-
hånden også i ensomhed i egen lejlighed.

Morten har været trist, er blevet mere 
opgivende og indadvendt, fantasiverde-

nen har fyldt mere og mere. Samtidig er 
vægten steget, hvilket igen har medført 
yderligere tilbagetrækning fra omverde-
nen – og en ond cirkel er skabt.

Så glæden var stor, da meddelelsen 
om genåbning endelig kom. De corona-
restriktioner, der følger med på skolen 
med ugentlige test, opdeling i mindre 
grupper, faste pladser i spisestuen og 
ingen hjemrejse i de første 2 måneder, 
tages gerne med.

I skrivende stund har Morten været på 
højskolen i 1,5 måned, og han stortrives.

Der er igen kommet glæde i hans blik 
og stemme. 

Når jeg spørger, ”hvad er det bedste 
ved at være på højskolen?”, svarer Morten, 
”det hele – jeg har fået venner”.

Morten fortæller glædestrålende om, 
at de øver til skuespillet, danser sammen, 
at de går tur hver morgen, selv skal holde 
værelset rent, nogle gange hører de mu-
sik udenfor og har bål, drikker te sammen 
og får lækker mad. 

Morten går endda frivilligt til Zumba 
om søndagen.

”Det er sjovt”, siger han. Dette kan be-
stemt også ses på vægten, der falder flot 
uge for uge. 

Jeg afleverede en lidt trist og tilbage-
trukket ung mand på højskolen for 1,5 
måned siden. Det bedste for mig som 
mor er at høre og mærke den livskraft, 
virkelyst og glæde, der igen er kommet 
frem hos Morten.  

Jeg glæder mig så meget til at give Mor-
ten et kæmpe knus og høre endnu mere 
om alle oplevelserne, når han om 14 dage 
kommer hjem på forlænget weekend.

Mortens vej ud af ensomhed
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TUR I SKOVEN MED GRILL 
OG HYGGELIGT SAMVÆR

FREDAG DEN 4. JUNI 2021 I KOLLERUP S
KOV

Så inviterer Lev Vejle igen til hyggeligt samvær og spisning. Denne gang   

 

fredag den 4. juni 2021 kl. 17.00 – 20.00 
   

i lysningen i Kollerup skov, Præstegårdsvej 5, 7300 Jelling (sidevej til 
Kollerupvej) 

Skynd dig at melde dig til – der er kun 20 pladser. 

Hilsen fra Lev Vejle. 

 

Praktiske oplysninger: 

Vi starter grillen kl. 17, og vi hygger os sammen, mens grillen varmer op.  

Vi serverer grillmenu - pølser og kylling med 2 slags kartoffelsalat og alm salat  

Denne gang er det gratis, men øl/vin koster 10 kr. og vand 5 kr. – og med kontant betaling 

Bindende tilmelding senest den 28. maj til: 

Vibeke Denert tlf. 5192 0610 eller Tonny Juhler tlf. 5136 3962 

Vi glæder os til at se dig igen 

 
   

 

Så inviterer Lev Vejle igen til hyggeligt samvær og spisning.

fredag den 4. juni 2021 kl. 17.00 – 20.00
  

i lysningen i Kollerup skov, Præstegårdsvej 5, 7300 Jelling 
(sidevej til Kollerupvej)

Skynd dig at melde dig til – der er kun 20 pladser.

Praktiske oplysninger:
Vi starter grillen kl. 17, og vi hygger os sammen, mens grillen 

 varmer op. Vi serverer grillmenu: pølser og kylling med 
2 slags kartoffelsalat og alm salat 

Denne gang er det gratis, men øl/vin koster 10 kr. og vand 5 kr. 
– og med kontant betaling.

Bindende tilmelding senest den 28. maj til:
Vibeke Denert tlf. 5192 0610 eller Tonny Juhler tlf. 5136 3962

Vi glæder os til at se dig igen.

Hilsen fra Lev Vejle
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Så er der tid til fællesspisning 
og hyggeligt samvær
Af Vibeke Denert og Tonny Juhler

Nu er det forår, og sommeren står for 
døren. Det er nu tid til at komme ud i 
naturen og nyde samværet med andre 
mennesker.

Der er mange bekendte og venner, 
vi ikke har set længe, så behovet for at 
være sammen er stor.

Derfor har Lev Vejle besluttet at gen-
tage succesen fra tidligere med en tur i 
skoven, hvor vi spiser sammen.

Det bliver, som det plejer. Grillmad 
med flødekartofler, kartoffelsalat og al-
mindelig salat.

Som noget helt ekstraordinært betaler 
Lev Vejle for maden, men drikkevarer må 
I selv betale.

Vi gennemfører turen i Kollerup Skov 
den 4. juni 2021, og I må selv sørge for 
transporten til og fra skoven.

For at kunne holde en god afstand, 
og for at alle kan være trygge, så er del-
tagerantallet sat til 20.

Tilmelding senest den 28. maj – og det 
går efter først til mølle-princippet.

Inden turen forventer vi, at alle har en 
negativ covid-19-test eller er færdigvac-
cineret.

Vi glæder os til at se jer.



Formand 
Inge Stausholm
Tlf. 30 83 81 62
E-mail: inge@istausholm.dk

Næstformand 
Susanne Bøhm
Tlf. 29 79 44 64
E-mail: susannebohm@live.dk

Kasserer
Bente Hering Madsen
Tlf. 74 56 22 60
E-mail: hering@christiansfeld.tv

Sekretær 
Mette Ryttov Pedersen
Tlf. 61 77 18 10
E-mail: mette@ryttov.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Lone Kris
Tlf. 20 28 20 41
E-mail: lone.kris@profibermail.dk

Jane Bjerre Pedersen
Tlf. 30 41 24 74
E-mail: janebjerre@live.dk

Suppleanter
Grethe Blond
Tlf. 75 51 82 63
E-mail: hcb220238@mail.tele.dk

Willy Bøhm
E-mail: bohmwilly@gmail.com

Leif Varberg
Tlf. 22 25 77 55  
E-mail: leif@leifvarbergconsult.dk 

Formand, HB-medlem  
Vibeke Denert
Tlf. 51 92 06 10
E-mail: vdenert@gmail.com

Næstformand 
Erik Ancker
Tlf. 40 47 69 47
E-mail: erikancker@hotmail.com

Kasserer 
Ove Jensen
Tlf. 87 33 26 51
E-mail: apostoli-jensen@mail123.dk

Sekretær 
Marianne Bøgelund Dam
Tlf. 40 64 88 80
E-mail: md@kmc.dk

Lokalbladsredaktør 
Erik Ancker
Tlf. 40 47 69 47
E-mail: erikancker@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tonny Juhler
Tlf. 51 36 39 62
E-mail: tonnermille@mail.dk

Tove Iversen
Tlf. 22 98 95 13
E-mail: toive@vgg.dk

Kirsten Marie Sørensen
Tlf. 21 76 39 21
E-mail: ksorensen@stofanet.dk

Monica Kaxe
Tlf. 52 65 91 54
E-mail: m.kaxe@outlook.dk

Kolding Kommunekreds
http://kolding.lev.dk

Vejle Kommunekreds
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Du kan også tilmelde dig på www.lev.dk
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