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ALDERSTRØST – fra forening til fond
generalforsamling ”Fonden Alderstrøst” med en formue på 
kr. 1.249.230,88. Denne fond har så efterfølgende hvert år 
den 13. november uddelt et antal legater på mellem 42 og 
100.000 kr. af sine fondsmidler til mange af byens forenin-
ger, der beskæftiger sig med ældre, og det er indtil dato 
samlet blevet til kr. 1.604.600,00.

Udover ”Alderstrøst” var der i Aabenraa også en anden 
fond: ”Direktør Hans Jensen og hustru, fru Patricia Jensens 
legat” med samme formål; at tilgodese ældre medborgere 
i Aabenraa på forskellig vis. Disse to fonde tager i 2011 
kontakt til hinanden med det formål at få dem sammenlagt 
til en større fælles fond med deraf følgende muligheder 
for større uddelinger til ældre i Aabenraa, Løjt Kirkeby og 
Stubbæk, som er de områder, der alene er nævnt i begge 
fondes oprindelige fundatser. 

Begge fondes bestyrelser peger på, at navnet ”Fonden 
Alderstrøst” skal være fondens fremtidige navn, men at 
man ved uddeling af midlerne omtaler, at de også stammer 
fra ”Direktør Hans Jensen og hustru, fru Patricia Jensens 
legat”.

Den 29. august 2012 får vi så den endelige godkendelse 
fra Civilstyrelsen til at fusionere de to fonde, hvorefter vi  
kan samle de to kapitaler til én. 

Den af ”Fonden Alderstrøst” hidtil anvendte frem-
gangsmåde fortsætter:

Alle ansøgninger skal afleveres senest 1. oktober, og vil 
efterfølgende blive behandlet af bestyrelsens syv medlem-
mer (fem fra den gl. ”Alderstrøst fond” og to fra ”Direk-
tør Hans Jensen og hustru, fru Patricia Jensens legat”), 
hvorefter legatmodtagerne indbydes til overrækkelse af 
legatmidlerne på ”Fonden Alderstrøst”s stiftelsesdag den 
13. november.

Dette var et kort resume af ”Fonden Alderstrøst”s historie 
og udvikling, som har været til stor glæde for mange insti-
tutioner og personer gennem årene, og som nu fortsætter 
i den nye ”Fonden Alderstrøst”.

Venlig hilsen
Preben Jakobsen, formand

Efter opfordring fra LEV Aabenraa har jeg, som formand, 
lovet at skrive et indlæg om ”Alderstrøst”s historie, der 
efterhånden rækker over 132 år.

En del borgere i Aabenraa blev den 13. november 1880 
enige om at stifte en forening, der skulle have det formål, 
”at skaffe herværende værdige håndværksmestre, såvel 
som også andre hæderlige borgere i tilsvarende livsstilling, 
f.eks. handlende, gæstgivere, ikke pensionsberettigede 
bestillingsmænd samt deres hustruer eller enker under-
støttelse eller fribolig.”

Man fik indsamlet midler og begyndte at give en årlig 
understøttelse til trængende, men det var et hovedønske at 
få samlet en formue, der gjorde det muligt at få bygget en 
ejendom og dermed kunne byde de gamle i foreningen en 
værdig bolig. Dette lykkedes via basarer og gaver, så man 
den 19. november 1912 kunne indvi egen nybygning i Cal-
lesensgade med seks dobbelte og seks enkelte lejligheder.

Indtil 1937 var lejlighederne kakkelovnsfyrede, så beslut-
tede man at indlægge centralvarme, hvilket gjorde stor lykke 
hos beboerne men med betydelig tæring på økonomien, 
som i en periode blev styrket i to omgange ved frasalg af 
jord til udvidelse af Aabenraa Statsskole.

Men det fortsatte problem med økonomien gjorde, at 
bestyrelsen begyndte at tænke i helt andre baner – salg 
af ejendommen og derefter kapitalen anbragt i en fond.

Den 1. juli 1988 blev ejendommen solgt til Kolstrup Bolig-
forening, og den 13. november stiftedes på en ekstraordinær 
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LEV Sønderjylland, LEV Haderslev, LEV Vejen,
LEV Aabenraa, LEV Tønder og LEV Sønderborg

inviterer igen til 

fredag d. 11. marts 2016 kl. 17.30 til kl. 22.30
i Sønderjyllandshallen, H.P. Hansens Gade i Aabenraa

       Dørene åbnes kl. 16.30,
så alle kan være på deres pladser inden kl. 17.30.

Billetprisen er kr. 175,-  
En 3-retters buffet, hygge, dans og musik fra Henrik og Claus

fra ”OS 3” hele aftenen er inkluderet i prisen.
Drikkevarer kan købes.

Tilmeld jer med det samme på hverdage mellem kl. 17.00 og 19.00 til:

Kirsten Clausen, tlf. 7464 7015 - k.clausen@clausen.mail.dk
Jens Ellekjær, tlf. 7472 4094 - je@kreds.lev.dk

Kathryn Beck Jørgensen, tlf. 7444 2104 - kathryn@post.tele.dk 

Husk ved tilmelding at meddele hvem I vil sidde i nærheden af,
antal der evt. ønsker sukkerfri dessert og

antal kørestolsbrugere i gruppen.

Bindende tilmelding er senest fredag d. 4. marts.

Kom og vær med

På glædelig gensyn! 
  

Venlig hilsen, LEV 5 i Syd.
LEV Aabenraa, LEV Haderslev,

LEV Sønderborg, LEV Tønder, LEV Vejen

FEST
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Se stærene gå til ro
til kurbod@gmail.com senest tirsdag 
den 29. marts 2016.

Mandag den 4. april arrangerer LEV-
Tønder i samarbejde med naturvejleder 
Hans Tonnesen en tur i marsken for at se 
stærene gå til ro.

Der er afgang fra Tønder Voksenskole, 
Ludvig Andresens vej 39A, Tønder kl. 
17.30 med Tramms Turistfart, hvor vi 
kører til Hotel Rickelsbüller Hof, hvor vi 
forventer at spise kl. 18.00. Menuen er 
schnitzel, kartofler og champignonsovs 
og med noget at drikke til. Derefter 
kører vi ud et sted for at se stærene 
gå til ro.

Vi regner med at være tilbage på 
Tønder Voksenskole ca. kl. 21.00.

Husk pas, fornuftigt fodtøj og tag tøj 
på efter vejrsituationen.

Prisen er 70 kr. pr. deltager fra Tøn-
der Kommune.

Prisen for øvrige deltagere er 100 
kr. Tilmeldingen er bindende.

Der er plads til 40 deltagere og til-
melding kan foretages til Kurt Serup 
Poulsen, tlf. 40 26 35 86 eller pr. mail 

LEV Haderslev afholder

GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 22. FEBRUAR 2016 KL. 19.00

på STU Haderslev, Bygnaf 14, 6100 Haderslev.
Der vil være kaffe med lidt godt til.
Tilmelding senest den 19. februar til

Lis Brink på mobil 23 70 12 12.
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Julegudstjeneste i Tønder Kristkirke 1. december

Tirsdag den 1. december var 
der LEV julegudstjeneste i 
Tønder Kristkirke.

En stor menighed, mindst 
150, startede med at bære 
lys ind i kirken. Det var 
Sankt Georgsgildets freds-
lys, der igen fik lov at lyse 
op. Vores dejlige gospelkor 
sang en masse julesange 
for os, og så talte Kirsten 
Elisabeth om fredslyset i en 
urolig tid, og om stjernen 
over Betlehem i en fortæl-
ling af Selma Lagerlöf.

Dagen sluttede af med 
kaffe, sang og hygge i Bror-
sonshus, hvor Birte spillede 
til på klaveret.

Der er flere billeder på 
http://toender.lev.dk/

 
Tekst: Bodil Ludvig Møller
Fotos: Kurt Serup Poulsen
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Julegudstjeneste i Tønder Kristkirke 1. december
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GALLA JULEMIDDAG
I RIBE FRITIDSCENTER DEN 12. DECEMBER

Der var fest, stemning og der var KAN-
DIS. Næsten 700 festede, og heraf var 
80 fra Aabenraa.

Der blev spist den dejligste julemid-
dag, alle lækre retter som hører julen til.

Der blev danset til festlig musik leve-
ret af KANDIS samt julemelodier fra 
21.00-tiden.

Vore mennesker følte sig hjemme 
og dansede på livet løs, stolene blev i 
hvert fald ikke varme. En stor oplevelse 
at opleve, hvordan de bare morer sig 
blandt alle andre glade mennesker. En 
kæmpe succes hver gang.

Aftalen var, at vi skulle blive til slut, 
så derfor kl. 1.30 satte bussen kurs mod 
Aabenraa.

Vor kendte Ernst Hybschmann-Niel-
sen var chauffør på turen, så en stor 
tak for din hjælpsomhed.

KANDIS ER KANDIS OG FORSTÅR AT 
SPREDE LIVSGLÆDE TIL ALLE!

En dejlig og livsbekræftende aften.
LEV Aabenraa
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LEVs sangkor (Solstrålerne), Aabenraa 
har været i Rebbølcenteret søndag d. 
6. december 2015, hvor de gik Lucia-
optog, noget som de har gjort i flere 
år. Arrangøren af dette arrangement 
er Ældresagen. Det er noget sang-
koret ser frem til, og der er i pausen 
et stort kaffebord med bl.a. kløben, 
rugbrødstorte og småkager. Foruden 
Luciaoptoget synger Solstrålerne også 
flere julesange. Det er en rigtig hyggelig 
eftermiddag.

Skrevet af Mettes mor, men fortalt 
af Mette.

Hilsen mor Bente og Mette Kok Jensen

Solstrålerne på Rebbølcentret



17

Juleoplevelser 
december 2015

Lørdag den 5. december
sang koret ”Solstrålerne” samt Fre-
derik, Jonas, Søren og Rasmus fra 
bandet julen ind i Julehjertebyen.
Bagefter chokolade og æbleskiver 
hos Café Butler (se billederne på 
side 27).

Søndag den 6. december
Julehygge på Rebbølcentret hvor 
koret ”Solstrålerne” sang juleme-
lodier og gik Lucia. Bagefter det 
dejligste kaffebord med kløben og 
rugbrødslagkage.
Tak til Rebbølcentret (se billederne 
på side 15).

Torsdag den 10. december
Julegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke 
i Aabenraa ved provst Kirsten Kru-
chov Sønderby.

Der blev gået Lucia og sunget 
de smukkeste julemelodier af koret 
”Solstrålerne”.

Kirsten fortalte Juleevangeliet. 
Den allersmukkeste julehistorie, 
hvor borgerne skulle hjælpe til i 
forhold til Josef, som sagde: Det 
går nok/Marie: Hvor gør det ondt/ 
Hyrderne: Hvor er det koldt/ Sige: 
ligesom æslet og fårene. Pludselig 
et stort lysskær, hvor englene viste 
sig: Da skulle de synge halleluja, 
halleluja.

Det faldt lige i deres smag.
Der blev sunget "En rose så jeg 

skyde" og der blev delt roser ud, for 
det betød ”kærlighed”.

Niels Dahl hjalp trofast til ved 
altergangen.

Til slut kirkefrokost i Nicolaihu-
set og underholdning ved ” Solstrå-
lerne”.

En utrolig dejlig oplevelse og tak 
til alle jer, som var med til at gøre 
det festligt!
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Temadag september 2015 i Højbo

Vi startede dagen ud med fælles-
morgenmad, og så gik vi i gang med 
dagens første tema – det handlede 
om, hvad man kunne købe for penge

Bagefter blev vi delt op i fire grup-
per - omsorg – selvstændighed – 
med-/selvbestemmelse og udvikling 
- som er en del vores værdi grundlag 
i Højbo.

Og vi roterede rundt i de fire 
genrer, hvor vi lavede plancher med 
udklip af, hvad vi hver især mente 
disse ord indebærer.

Dorte optog hele formiddagen en 
video - vi holdt frokostpause fra kl. 
12–13. 

Fra kl. 13–15 handlede det om 
velvære. Elke, som både er healer 
og massør, kom og viste flere gode 
måder, der er godt for vores velvære.

Per fik sat klemmer på fingrene, 
det udløser endorfiner og giver vel-
være.

Jeg fik akupunktur i ørerne, næsen 
og mellem øjnene og i hovedbunden.

Elke klappede Inga på hele krop-
pen, dette giver også velvære. Helen 
og Elke klappede mig, det gav en 
rigtig god følelse.

Vi afsluttede dagen med kaffe og 
brød og snakkede kort om, hvad vi 
syntes om dagen, og hvad vi havde 
fået ud af den. Alle syntes, det havde 
været en rigtig god dag.

Mange hilsner Heidi
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ret og har hele 
vejen kunne 
mærke det sto-
re arbejde, I alle 
har gjort for at 
få dem derhen, 
hvor de var i sid-
ste uge, til de tre flotte forestillinger 
de fik givet publikum, med afslut-
ningsfesten som et flot og velfortjent 
punktum. 

 Tak for alle smilene, grinene og 
livsglæden. 

 Jeg vil aldrig glemme mine ca. 
to måneder med LEV-projektet – og 
med jer, mine nye venner.

 Jeg sender de bedste tanker til 
jer alle, hvor end I er og står i livet; 
i jobbet, på uddannelsen eller på 
snarlig barsel. 

 De allervarmeste og taknemme-
ligste tanker.

Peter Larsen

Billeder fra sang i Julehjertebyen den 5. december 2015.

Jeg har en tradition med at holde 
tale, når jeg har været involveret i 
en teaterproduktion, i hvert fald ofte. 
Men pga. meget arbejde med studiet 
og i det hele taget mange bolde i 
luften, ja så fik jeg ikke gennemført 
denne tradition sammen med jer.

Selvom der virkelig har været 
grund til det, for hold da op hvor 
har jeg været glad for at været sam-
men med alle jer frivillige, såvel som 
alle deltagerne – ja, alle involverede 
i LEVs teaterprojekt 2015. 

Jeg kom med sådan lidt i den sid-
ste fase, og det hele virkede meget 
kaotisk på mig den første aften, hvor 
jeg var med til en prøve, men hur-
tigt blev jeg en del af projektet og 
blev placeret i teknikgruppen. Jeg 
blev taget rigtigt godt imod og blev 
hurtigt sat i arbejde. 

Så gik der lige to uger. Og så var 
jeg på talescener og var med til at 
arbejde med en scene – ”Café-sce-

nen”. Og pludselig var jeg en del af det 
og mærkede hurtigt den glæde, varme 
og det sammenhold, det hele emmede 
af. Jeg var virkelig imponeret og sagde 
flere gange til mig selv, at jeg blev nødt 
til at fortsætte trods studiepres og jule-
teater i Højer m.m. 

Så var det efterårsferie, og tre uger 
gik. Så skulle der bruges nogen til at 
lave voice over/binde det hele sam-
men, og da jeg er beskeden, ville jeg 
da ikke sådan melde mig men følte, 
at jeg gerne ville. Så tak Bolette for at 
spørge mig. Og ikke mindst tro på, at 
jeg kunne løse den opgave, for helt let 
har det ikke været, men jeg gik til det 
med troen på at det nok skulle lykkes, 
og det gjorde det, men ikke uden din 
tekst og hjælp; Bolette, jeg er dig dybt 
taknemmelig.

 Hele processen har virkeligt lært 
mig meget, også om vores deltagere, og 
hvor godt et samarbejde vi i fælleskab 
fik op at køre. Jeg er virkelig impone-

Godaften alle sammen
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Sædceller uden retningssans
har det ikke nemt

Har afgjort speciale
Bolette Kvist betonede også gevinsten 
for de nuværende og tidligere stude-
rende på pædagoguddannelsen, og 
det kunne Ea Siebert, der har læst på 
uddannelsen siden september i fjor, 
kun bekræfte. 

- Det har været super spændende og 
meget givende at være med, sagde Ea 
Siebert efter den store succes. 

- Jeg har ikke arbejdet med den mål-
gruppe før. Men det har gjort, at jeg har 
fået mere kendskab til målgruppen, og 
det har også gjort, at jeg har valgt at 
specialisere mig i social- og specialpæ-
dagogik, kunne hun fastslå. 

Om der blev festet igennem efter 
forestilling nummer to? 

Det gjorde der så sandelig...

FAKTA
- Jeg synes, der lå en utroligt stor ener-
gi i det. De er i den grad umiddelbare og 
hjertelige, roser borgmester Thomas 
Andresen de udviklingshæmmedes tea-
terforestilling, som Aabenraa Kommune 
har støttet med 40.000 kroner.

TrygFonden har spædet til med en 
check på 50.000 kroner.

Af kommunikationsafdelingen 

Et par sædceller uden retningssans var 
blandt de mange skægge, rørende og 
meget sigende optrin i den teatersuc-
ces i festsalen hos UC SYD i Aaben-
raa, som et ensemble bestående af 26 
udviklingshæmmede, bakket op af 35 
nuværende og tidligere studerende på 
pædagoguddannelsen og andre frivil-
lige, kan hæve armene i vejret over.

Halvandet års arbejde og samarbej-
de mellem pædagoguddannelsen på 
UC Syd i Aabenraa og Landsforeningen 
LEVs lokale afsnit lå bag teaterforestil-
lingen ”Lev livet – hele livet”, hvis sce-
ner og dialog de udviklingshæmmede 
deltagere havde improviseret.

Forestillingen fortalte om den nogle 
gange så svære kærlighed set med de 
udviklingshæmmedes øjne. Det skete 
med en livscyklus som ramme, og såle-
des satte løjerne af med et yndigt æg, 
der ventede på at blive befrugtet.

Tålmodigt, skulle det vise sig. For 
sædcellernes evner som befrugtere 
stod ikke just mål med deres ivrighed. 
Én var for langsom. Én var for hurtig og 
skød over målet, om man så må sige. 

Og så var der de to, som ikke kunne 
finde vej. Selv om de havde et kort...

Bare fint
Andre temaer var søskendekærlighed, 
som kan blive sat noget så grundigt på 
prøve, når lillesøster finder en kæreste, 
brormand bestemt ikke synes om, kam-
meratskab, kærligheden til et kæledyr 
og som finale kærligheden manifesteret 
ved bryllupsceremonien. 

Foruden de udviklingshæmmede på 
scenen var andre med i gruppen af san-
gere og musikere, der - blandt andet gav 
den med Lars Lilholtklassikeren ”Kald 
det kærlighed”, mens resten af teamet 
tog sig af lys og lyd og andet praktisk.

”Lev livet – hele livet” spillede en 
premiere og en ekstra forestilling med 
omkring 100 publikummer til hver.

Og de udviklingshæmmede teater-
folks varme humor, spontanitet og 
livsglæde smittede hver og en i salen. 
Mange bølger af latter og applaus skyl-
lede tilbage mod scenen og ”orkester-
graven”. 

Det er fint! lød det fra Mette Koch 
Jensen, der optrådte som sanger, og 
hendes jubel blev delt af alle i ensem-
blet.

Med andre øjne
- Det er ikke en anden verden. Det er 
måden, man anskuer verden på, som 
cand.mag. og adjunkt på pædagogud-
dannelsen i Aabenraa, Bolette Kvist, 
udtrykte det på premiereaftenen. 

Bolette Kvist havde som dramaun-
derviser været UC SYDs ankerkvinde 
på projektet, og som hun, lyste LEV’s 
lokalformand, Magny Jønch, af glæde 
og begejstring over resultatet.

Jeg tænkte, ”hold da op, yes!” Kan 
sådan noget ske i Aabenraa? Ja, det 
kan det, fortalte Magny Jønch om sin 
oplevelse af det muntre projekt og den 
herlige forestilling, der blev resultatet.

Jeg er så stolt og glad. De udviklingshæmmede kan nogle ting, som man ikke tror, de 
kan, understreger lokalformand for Landsforeningen LEV, Magny Jønch sammen med 
Bolette Kvist.

Udviklingshæmmede scorer stor

teatersucces hos UC SYD i Aabenraa 
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Hmm … kortet hjalp ikke de to sædceller meget i deres forsøg på 
at finde frem til det smukke æg. De skulle nok have haft en GPS. 
Det er Kasper Schmid med kortet og Jonathan Stork som den 
anden navigationsbesværede celle, mens Nina Didzele er ægget.

Pædagogstuderende Ea Siebert synger sammen med Jonas 
Madsen og Mette Koch Jensen.

Tommelen op for en 
solid succes.

Poul Pelle og Bolette 
Kvist er i hopla efter 

premieren.
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gudstjenester for udviklingshæmmede. 
Det festlige jubilæumsarrangement 
blev afsluttet af sognepræst Jakob 
Dam Knudsen.

En stor tak for en livsbekræftende 
oplevelse til hele gruppen som vareta-
ger det og ikke mindst Margrethe og 
Bent Juhl, som gør en kæmpe indsats, 
for at det lykkes. Da er man sikker på, 
at ingen bliver glemt.

Magny Jønch
LEV Aabenraa

I 10 år har der været afholdt fire årlige 
gudstjenester arrangeret af ”Interes-
segruppen for Kirke og Udviklings-
hæmmede”. Dengang på initiativ af en 
gruppe bestående af præst og menig-
hedsråd, samt repræsentanter for LEV. 
En gruppe, som suppleret med et antal 
frivillige, bestandig er garant for disse 
særlige gudstjenester.

Gudstjenesten den 3. december, var 
således en ”jubilæumsgudstjeneste”, 
hvor de mange deltagere oplevede 
sognepræst Jakob Dam Knudsen's 
fine evne til at fortælle evangeliet, 

suppleret med tegnsprog, og i en fest-
ligt pyntet kirke, var rammen om den 
højtidelige tjeneste, hvorfra billedet af 
”kirkekoret”, bestående af Mette, Nan-
na, Michael og præst Jakob, stammer. 
Efterfølgende var der jubilæumsfest i 
sognehuset, hvor fine julefrokost-plat-
ter og ris alamande, gjorde stor lykke, 
og hvor der blev holdt taler af biskop 
Marianne Christiansen, domprovst Kim 
Eriksen, menighedsrådsformand Ras-
mus Hejsel, som særligt inviterede. Og 
hvor Erik Petersen fra menighedsrådet 
fortalte om starten og udviklingen af 

Jubilæumsgudstjeneste i
Gl. Haderslev Kirke 3. december



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


