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Først må jeg lige sige tak for en rigtig god 
generalforsamling. Der var hele 80 men-
nesker tilmeldt til spisning, og jeg fornem-
mede stor tilfredshed med arrangementet 
hos de fremmødte. Også tak for genvalget 
til formandsposten, jeg glæder mig til to 
yderligere år, hvor der skal arbejdes med 
handicappolitik på Bornholm.

Dernæst til det mere alvorlige. Endnu 
engang har kommunen måtte melde ud, 
at der er behov for nye besparelser. Der 
mang ler i skrivende stund ca. 36 mio. kr. i 
budgettet for 2019, men dette tal kan æn-
dre sig pga. udligninger og andet. Desuden 
ønsker kommunens ledelse, at der er et 
råderum i forhold til at kunne lave priori-
teringer og nye initiativer. Dermed skal der 
udarbejdes et sparekatalog på kr. 50 mio., 
hvor man så også må gå ud fra, at en hel 
del af forslagene ikke skal gennemføres.

Det er til gengæld nyt, at det ikke er ad-
ministrationen, der skal udarbejde spareka-
taloget, men nu har politikerne selv påtaget 
sig opgaven. Det er de enkelte politiske 
udvalg, der skal pege på mulige besparelser 
på deres område, hvilket så skal præsente-
res for resten af kommunalbestyrelsen på 
et budgetseminar.

Jeg mener, at det er et positivt tiltag, at 
det er udvalgene, der skal udarbejde spare-
forslagene. Det betyder, at politikerne tager 
ansvaret for de forslag, der bliver meldt 
ud, og vi får dermed nogle mere realistiske 
forslag. Desuden står politikerne i højere 
grad til ansvar overfor os borgere end ad-

ministrationen, og processen bliver derfor 
mere demokratisk.

Det er klart, at nyheder om besparel-
ser straks vil bekymre en del mennesker. 
Det kan være ansatte i kommunen, hvis 
job måske kan komme i fare, eller det kan 
være brugere og deres pårørende på bo-
steder og værkstederne, der bliver usikre 
på, hvad besparelser kan betyde for deres 
liv og hverdag. Jeg vil opfordre til koldt 
vand i blodet – i hvert fald til at starte med. 
I LEV vil vi holde nøje øje med processen, 
og vi håber, at vi snart bliver inviteret til 
møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor 
der vil blive mulighed for at fremlægge 
vores syn på mulige besparelser på områ-
det. Der sidder gode folk i både det udvalg 
og i Børne- og Skoleudvalget, så jeg er ret 
fortrøstningsfuld i forhold til at finde be-
sparelser, der er rimelige.

Jeg mener heller ikke, at der er grund til 
frygt for Mælkebøttens nære fremtid. Jeg vil 
endda gå så langt som til at sige, at kampen 
om Mælkebøtten er ovre – og det er os, der 
er sejrsherrerne! En række personer har 
på hver deres område arbejdet for at sikre 
institutionens fortsatte eksistens, og vores 
fælles indsats har båret frugt. Mælkebøtten 
er ikke længere lukningstruet, der er endda 
netop blevet bevilget en helt ny mini-bus og 
en ny legeplads. Der er kommet ny leder, 
og optimismen på Møllebakken i Svaneke 
er i det hele taget stor.

Slutteligt vil jeg ønske alle en rigtig god 
sommer!

FORMANDEN HAR ORDET

Nye besparelser i BRK
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Nu er det to år siden, at jeg kom ind som 
ny formand, men også som ny i foreningen. 
Det var selvfølgelig lidt specielt, at jeg star-
tede i foreningen som formand, men på den 
anden side var foreningen ikke helt ny for 
mig, da jeg havde samarbejdet med Svend 
og Steen i flere år, da jeg var formand for 
forældrene i Mælkebøtten.

Det var heller ikke svært at komme ind, 
da resten af bestyrelsen havde den hold-
ning, at vi ikke behøvede at gøre noget, 
som vi plejede, at der var en ny formand, 
og at man derfor også skulle være åben for 
forandringer og nye tiltag. Men selvom det 
var rigtig fint at se fremad, sagde jeg også, 
at det var vigtigt at bruge de erfaringer, der 
var i bestyrelsen – nogle gange er det bare 
rigtig rart at have noget at støtte sig op ad.

Denne kombination af at turde se nye 
muligheder samtidig med at have en god 
grundsubstans at arbejde ud fra har været 
en kæmpe hjælp de sidste to år. Jeg vil gerne 
takke alle i bestyrelsen for jeres samarbejde 
de to år, og det gælder også jer, der gør en 
indsats udenfor bestyrelsen.

Da jeg tiltrådte som formand med-
bragte jeg en firepunktsplan, der var mit 
bud på områder, der skulle styrkes eller 
udbredes. Nu er det måske på tide at få 
evalueret, hvordan det er gået med disse 
fire områder. 

For det første havde jeg en ambition om, 
at vi skulle være mere synlige i pressen. 
Det må siges at være gået overordentlig 
godt. Jeg har oplevet, at det har været rigtig 
nemt at komme igennem med budskaber 
i pressen, og jeg kan ikke længere holde 
regnskab med, hvor mange gange jeg er 

blevet interviewet til DR P4, TV2 eller Born-
holms Tidende. P4 har en periode haft eks-
tra meget fokus på handicappedes vilkår 
på Bornholm, og jeg har oplevet, at deres 
journalister har responderet på ting, jeg 
har skrevet i vores medlemsblad, som jeg 
har måtte uddybe i radioen.

Samtidig har vi fået de digitale medier 
opdateret. Vi har fået en helt ny hjemme-
side, der er meget nemmere at opdatere end 
den gamle, så den er blevet et reelt værktøj. 
Vi vil meget gerne bringe jeres nyheder, 
så send det til mig, hvis der har været fest, 
jubilæum eller noget andet spændende. Vi 
er også på Twitter og Facebook, hvilket be-
tyder, at vi kommer bredere ud med vores 
budskaber. Vi har i øjeblikket 94 følgere på 
vores Facebookside, og så er vi begyndt at 
bruge penge på at annoncere på Facebook, 
hvilket for ganske få penge bringer vores 
budskaber ud til flere hundrede personer.

Fremover bliver kontakten til pressen 
vigtig, men den direkte kontakt til politi-
kerne bliver mindst ligeså vigtig. Jeg må 
desværre beklage, at det ikke lykkedes for 
os at få valgt Svend ind i Handicaprådet, 
hvilket jeg er meget skuffet over. Men der 
var en anden kandidat, der blev valgt i ste-
det, så det betyder, at vi ikke har så meget 
indflydelse den vej. Vi bliver derfor nødt 
til at tage direkte kontakt til politikerne. 

Vi har lagt op til dialog ved at sammen-
sætte en lille velkomstpakke til kommu-
nalbestyrelsen, som de fik forærende ved 
kommunalbestyrelsesmødet d. 25. januar. 
I pakken var bl.a. en udgave af Handicap-
konventionen, en bog med titlen “Nanna 
– et andet liv”, pjecer fra KLAP-Job, LEV-

ved LEV Bornholms generalforsamling 19. februar 2018

Formandens beretning
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reklamegaver og selvfølgelig et brev. Brevet 
kan læses på vores hjemmeside.

Nogle af de ting, vi gerne vil tale med 
politikerne om i den kommende tid, er til-
kendelserne af førtidspension, der tilsyne-
ladende er gået næsten i stå. I den forbin-
delse vil vi inden længe rette henvendelse 
til Social- og Sundhedsudvalget for at for-
søge at sætte fokus på problemstillingen.

Et andet punkt i min firepunktsplan var 
legedagene i DGI Hallen, som jeg mente 
skulle op at køre for at skabe bedre relation 
til børnefamilierne og dermed også rekrut-
tering af nye medlemmer. 

Vi havde tre succesfulde legedage sidste 
år, hvor der kom 50-60 mennesker hver 
gang. Men vi havde åbnet op for, at alle 
uden undtagelse kunne deltage. Det betød, 
at der kom en masse børn, der ikke var 
handicappede, hvilket måske ikke helt var 
meningen. Vi fik dog noget god omtale, og 
vi fik gjort opmærksom på os selv overfor 
en del mennesker. 

Men det stod også klart for mig, at det var 
noget andet, vi skulle med legedagene. Nu 
kan jeg med glæde fortælle, at vi har fået 
et samarbejde i gang med DGI Bornholm, 
der betyder, at vi kan tilbyde nogle helt 
andre legedage, hvor der er en instruktør 
med en plan og pædagogiske overvejelser 
omkring det, der skal foregå. 

I bestyrelsen forestiller vi os, at vi igen-
nem DGI kan udvikle idrætsområdet for 
personer med udviklingshæmning og må-
ske lave tilbud for andre aldersgrupper.

Jeg havde også medtaget vores initiativ 
om at lave et forældrenetværk for forældre 
til børn med særlige behov i firepunkts-
planen. Netværket var et forsøg på at samle 
nogle ressourcer sammen, så man som for-
ældre havde et sted at henvende sig, hvis 
man havde brug for et godt råd eller anden 
form for hjælp. 

Vi har haft en telefon, man kunne rin-
ge til, og en Facebookgruppe. Vi har lavet 
foldere, der er uddelt forskellige steder, 
bl.a hos familierådgivning i kommunen. 
Der har også været flere forældre, der har 
stillet sig til rådighed med mulighed for at 
søge råd og vejledning hos dem. Alt i alt et 
godt initiativ – synes vi selv – og med god 
opbakning flere steder fra. 

Desværre er det bare sådan, at der ikke 
er nogen, der bruger det. Det er meget få 
henvendelser, der er kommet, så vi har truf-
fet den beslutning at lukke det ned igen. 
Jeg håber, at LEV fortsat kan være et sted 
man kan henvende sig, hvis man har brug 
for hjælp, men det bliver ikke igennem for-
ældrenetværket.

Slutteligt, så var det sidste punkt i min 
plan, at alle idéer skulle vendes. Det her 
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punkt er jeg ikke nået så langt med, og må-
ske er det heller ikke noget, vi skal gøre 
mere ved. Min idé var at samle forslag og 
idéer fra medlemmerne ind i et idékatalog, 
så vi kunne trække tingene frem, når der 
var tid til dem. Det strømmer heller ikke 
ind med idéer fra medlemmerne, så det er 
til at overskue det, når der kommer nogen.

Hvis man har ønsker til aktiviteter, så 
er man meget velkommen til at bringe 
det for bestyrelsen. Men vi beder også om 
forståelse for, at vi har begrænsede res-
sourcer. Økonomisk set har vi penge til at 
lave masser af aktiviteter, men der er behov 
for, at der kommer nogle kræfter, der kan 
løfte nogle af opgaverne. I det hele taget er 
der masser af ting at tage fat på, og her har 
vi brug for jeres hjælp. Man kan sagtens 
lave et stykke frivilligt arbejde i LEV uden 
samtidig at sidde i bestyrelsen. 

Det har vi allerede nogen, der gør, men 
der kan sagtens være flere. Jeg har derfor 
hængt sedler med arbejdsopgaver op i loka-
let, hvor man kan se, hvilke arbejdsopgaver 
der er behov for hjælp til. Kig på sedlen, og 
giv os en melding, hvis der er noget, du vil 
bidrage med. 

Det bringer mig frem til den afsluttende 
bemærkning. Det handler lidt om, hvorfor 
man skal være medlem af LEV. Hvad er det, 
der gør, at man fornyr sit medlemskab? Vi 
kan se, at vores årsfest i november er et til-
løbsstykke, der får flere til at melde sig ind. 
LEV Bornholm har tidligere især været en 
social forening, hvor det var arrangemen-
terne og festerne, der holdt medlemmerne 
til. Men tiderne ændrer sig, og de hårde 
spareår, der ligger lige bag os, har skabt et 
øget behov for politisk arbejde for handi-
caporganisationerne. 

Jeg håber derfor, at I fornyr jeres med-
lems skab år efter år, fordi I tror på, at vi 
kan skabe den opmærksomhed om per-
soner med udviklingshæmning, der er 
brug for i denne tid – at vi er den forening, 
der kan flytte politikernes holdninger og 
skabe forbedringer for handicappedes 
vilkår og rettigheder. Dermed håber be-
styrelsen og jeg på generalforsamlingens 
opbakning til at fortsætte dette arbejde 
de næste to år.

På vegne af kredsbestyrelsen
Henrik Stilling, formand
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Der var store smil, blomster, diplomer og 
masser af anerkendelse og skulderklap, 
da LEV Bornholm Prisen blev uddelt på 
generalforsamlingen 19. februar. De fem 
medarbejdere Else Petersen, Karin Lyng-
berg, Karina Brandt, Mette Holm og Jacob 
Blom fik hver især tildelt prisen for deres en-
gagerede arbejde på Sandemandsgårdens 
værksted. Udover blomster og et diplom fik 
de fem prismodtagere også 1.000 kr.

Her kan du læse begrundelsen for, at 
det var netop de fem, der fik prisen
De fem medarbejdere i værkstedsgruppen 
på Sandemandsgården får dette års LEV 
Bornholm Prisen pga. deres ekstraordinære 
indsats for at gøre hverdagen til en god 
oplevelse for de daglige brugere. Det er 
personalets helhedsorienterede indsats, 
der giver brugerne af værkstedet glæde, 
stolthed og stor selvværd, som betyder 
utroligt meget for denne samfundsgruppe.

De brugere, der kommer på værkstedet, 
har et arbejdslignende forhold, hvor der la-
ves reservedele, der bruges i den bornholm-
ske industri. Disse reservedele, der bliver 
samlet efter innovative metoder udviklet 

af værkstedsgruppen selv, er så vigtige for 
kunderne, at de ikke længere kan und-
væres. Arbejdsopgaverne findes gennem 
opsøgende arbejde af medarbejderne, og 
kunderne er især JENSEN DENMARK A/S 
og OLE ALMEBORG A/S, men også andre 
bornholmske virksomheder får og har fået 
produceret dele på Sandemands gården. Pro-
duktionen har dermed en virkelig værdi for 
flere vigtige, bornholmske virksomheder, og 
Sandemandsgårdens brugere får dermed en 
vigtig plads i vores samfund. 

De fem ansatte arbejder sammen med 
brugerne og personalet, og de sørger for at 
brugerne kommer i arbejde, skifter arbejds-
stationer, og der holdes individuelle pauser. 
Er der nogle, der hellere vil lægge et pusle-
spil eller lave noget andet, f.eks. at strikke, 
kan de sætte sig og gøre det. I værkstedet 
er der en rigtig hyggelig stemning brugere 
og personalet imellem, og brugerne virker 
altid glade og tilfredse.

Borgerne i denne gruppe har præcis det 
samme behov for en meningsfuld, afveks-
lende og indholdsrig hverdag. 

Tak til værkstedsgruppen for jeres dag-
lige engagement.

Prisen gik i år til de fem medarbejdere i værkstedsgruppen 
på Sandemands gården. Her kan du læse hvorfor.

LEV Bornholm Prisen 2018
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Der var ikke mindre end 80 tilmeldte til middag, da LEV Bornholm afholdt 
generalforsamling den 19. februar på Green Solution House.

Generalforsamling 2018

Kredsformanden og det meste af bestyrel-
sen blev genvalgt på generalforsamlingen, 
og bestyrelsen består derfor nu af: Henrik 
Stilling (formand), Steen Kofod, Per Holm, 
Lars Larsen, Timm Kuhre og Anders Pe-
dersen (tidl. suppleant). Trine Stilling er 
fortsat suppleant. 

Valget var samtidig ensbetydende med 
at suppleant Liselotte Jensen og medlem af 
bestyrelsen gennem flere år Anita Jensen 
ikke længere er en del af bestyrelsen. Anita 
havde efter længere overvejelse valgt ikke 
at fortsætte i bestyrelsen, og generalfor-
samlingen takkede hende for indsatsen.

Mødet bød også på formandens beret-
ning samt bestyrelsens årshjul. Begge dele 
blev godkendt, og det samme gjorde regn-
skabet. Det sidste til trods for at regnskabet 
viste et underskud på omkring 114.000,- 
men da dette underskud var udtryk for 
foreningens aktiviteter, var det at betragte 
som et positivt resultat. Foreningen har fort-
sat en pæn formue, som bestyrelsen ønsker 
at bruge af.

Der var planlagt to oplæg på general-
forsamling. Det første oplæg blev afholdt 
af organisationskonsulent i LEV Stig Chri-
stensen, der for øvrigt også var mødets 
dirigent. Oplægget omhandlede aktuelle 
politiske emner og ikke mindst ”OKUP”, 
LEVs udviklingsprojekt, der blandt andet 
er blevet beskrevet i LEV Bornholm Bladet 
nr. 1/2018. Det andet oplæg stod lederen 
af Sandemandsgården, Søren Vaupell Chri-
stensen, for. Han fortalte om et Erasmus-
projekt, som LEV Bornholm har ydet bidrag 
til, hvor Ølle Bølle Band sammen med Kalle 
Brandt har været en uge i Lichtenstein til 
et musikprojekt.

Og netop Sandemandsgården var i fokus 
på generalforsamlingen, da bestyrelsen 
havde valgt at uddele LEV Bornholm Prisen 
til de fem medarbejdere i værkstedsgrup-
pen på Sandemandsgården.

Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften 
og en god generalforsamling.

Ved generalforsamlingen gik Anita Jensen 
ud af bestyrelsen. Anita havde valgt ikke at 
opstille mere efter at have siddet i bestyrel-
sen i en del år. Tak til Anita for de mange år.
Som ny i bestyrelsen kom så Anders Pe-

Udskiftning i LEVs bestyrelse

dersen, som i nogle år har været suppleant. 
Velkommen i bestyrelsen som fast medlem.
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Først vil gruppen, der var i Liechtenstein, 
sige tak for den økonomiske støtte, der 
gjorde, at musikgruppen kunne forberede 
sig maks. til koncerten, som vi var med i 
den 3. december 2017. 

Det var en fantastisk oplevelse for os alle, 
og vi fik skabt nye venskaber på tværs af 
lande, for der kom mennesker fra Ungarn, 
Grækenland, Palæstina og Liechtenstein. 
Vi tog med fly fra Bornholm – Kastrup og 
Kastrup- Zürich og fra Zürich med lejebil 
til der, hvor vi skulle bo. 

Alle lande skulle bo i samme hus – et 
sommerferiested for børn og unge – hvor 
vi lavede morgenmad til hinanden og spi-
ste sammen om aftenen. Jo mere vi lærte 
hinanden at kende, jo hyggeligere blev 
det. Vi øvede også sammen om dagen på 
skolen HeilPädagogische Zentrum (HpZ) i 
Liechtenstein, som er en skole som Kilde-
bakken. Der var mange fra de andre lande, 
der syntes, at gruppens medlemmer var 
dygtige til at spille og synge.

På koncertdagen skulle hvert land kom-
me med noget fra vores land, og vi skulle 
også øve på noget fælles. Der var to sange, 

der skulle læres. Til koncerten var der ca. 
100 mennesker. Det var en skøn oplevelse.

Der blev også tid til en sightseeing-tur til 
St. Gallen, hvor vi besøgte et meget gam-
melt bibliotek, der havde originale, hånd-
skrevne noder af Mozart.

Der var en aften, hvor alle landene skulle 
lave mad, som kom fra deres land. Vi fik 
ungarsk gullashsuppe, græsk lasagne, kyl-
lingret fra Palæstina, og vi fra Bornholm i 
Danmark havde taget laks med.

Der var arrangeret tur i hovedstaden 
Vaduz med besøg på museum, og vi var 
også på musikskolen, hvor vi måtte prøve 
alle instrumenterne.

Musikgruppen for fuld udblæsning
Grunden til, at stolene var tomme, var fordi 
alle var oppe at danse. Vi skulle kun have 
spillet 2 numre, men musikerne ville ikke 
stoppe, og publikum syntes, de var gode, så 
de spillede over en halv time. Fedt. Efter kon-
certen skulle vi hjem og pakke, for vi skulle 
afsted næste morgen efter 7 gode dage.

Det har været en stor oplevelse for alle, 
og vi var godt trætte, da vi endelig nåede til 
Bornholm den 4. december efter en god tur. 

den 27. november til 4. december 2017

Erasmus-projekt og tur til Liechtenstein



LEV Bornholm 17

Sådan lød omkvædet i sangen, der blev 
lavet specielt til dette års Årsfest på Kilde-
bakken, og som eleverne inviterede os alle 
velkommen med i festsalen på Kildebak-
ken. En sang, der meget godt beskrev det 
emne, som skolen havde arbejdet med i 
2 uger, nemlig ”Verden rundt med Kilde-
bakken”.

Skolen havde delt sig op i 6 verdensdele/
grupper, hvor den enkelte gruppe selv kun-
ne bestemme, om de vil tage et enkelt land 
eller tage den store udfordring og forsøge 
at beskrive alle de lande, der kan høre til 
en verdensdel. Følgende lande var valgt: 
Nordamerika, Brasilien, Italien, Burkina 
Faso, Japan og Australien.

Hvert land arbejdede i løbet af ugerne 
med ”Verdens nyheder fra Kildebakken”:

• Hvordan bor de i landet/verdensdelen
• Deres flag
• Historien bag landet/verdensdelen
• Sprog og skrift
• National sang/dans
• En nyhed
• Falsk Nyhed

Grupperne bestod af 9-11 elever på tværs 
af årgange og alder, og det var tydeligt, at 
både personale og elever havde fundet 
hinanden på kryds og tværs, selvom tiden 
havde været knap på grund af snestormen, 
der kom forbi.

Til selve festen kunne gæsterne både 
se elevernes produkter og smage på de 
forskellige landes specialiteter. Der var 
alt fra et Japansk gadekøkken, Italiensk 
Pizzeria, til en Afrikansk jungle og kast med 
Boomerang.

En hyggelig eftermiddag/aften med 
masser af oplevelser og indsigt i elevernes 
ideer og produkter.

bragte os hele verden rundt!

Årsfesten på Kildebakken

 ”Afrika og USA og Asien
er steder, som vi rejser til og hjem igen.

Europa, Australien der skal vi hen
Syd for Amerika, kender vi den?

For vi skal hele verden rundt.
Ja, vi skal hele verden rundt.”
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Karneval på dagtilbud Strøby
Mandag den 12. februar holdt vi 
karne valsfest på Dagtilbud Strøby.
Mange brugere og personaler var 
udklædte. Vi startede med at spise 
 fastelavnsboller, og bagefter 
spillede og sang vores brugerband 
”De skæve toners orkester”. 
Vi havde selv lavet en stor pinata, 
som var fyldt med slik og popcorn.
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Torsdag den 5. april blev der afholdt den 
årlige påskefrokost. Kantinen havde lavet 
lækker lammesteg. Brugerne havde ønsket, 
at der blev spillet banko inden middagen.

Ved fuld plade blev der råbt ”BANKO”! 
Nogle måtte vente længere end andre. Alle 
havde haft en gave med til dagen, så ingen 
blev snydt for en gave.

på Sandemandsgården

Påskefrokost og banko
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Kulturhusets vinterprogram har været præ-
get af flere aftener med musik og dans, som 
er en rigtig god aktivitet i de mørke vinter-
måneder. 

I januar måned havde vi en herlig aften 
med “Harmonika Horrana”, som spiller de 
gode, gamle numre. I februar måned havde 
vi Jacob Norreen på besøg, som igen trak 
fulde huse. 

Vores eget populære husband Ølle Bølle 
Band gav koncert i marts måned. Fælles for 
alle de orkestre, vi har på besøg i Kultur-
huset, er, at de er utrolig glade for at spille i 
huset, fordi vores publikum er glade og vilde 
med at synge og danse. 

Som noget nyt i Kulturhuset har vi ud-
stillinger i salen i nogle flotte glasmontrer, 
skænket af Philipsfonden. 

I marts måned viste Charlotte Søs Mo-
gensen sin samling af dukker, figurer, 
film og andre sjove ting særligt indenfor 
Disney-verdenen. Vi havde fernisering/
åbning på udstillingen den 7. marts, hvor 
Charlotte selv var til stede, så hun kunne 
svare på spørgsmål og fortælle mere om 
udstillingen. 

I april har vi fernisering på en udstilling 
med tegninger af Hjalmer Falk og keramik 
og glas af Sussie Pihl. Udstillingen kan ses 
indtil 4. maj. 

Onsdag den 16. maj kl. 15.30 har vi 
fernisering på en udstilling mere, hvor 
Vennepunktets kreative værksteder viser 
tasker og smykker lavet af genbrug. Denne 
udstilling kan ses frem til 22. juni. Alle er 
velkomne til at komme til ferniseringerne, 

Arrangementer i Kulturhuset



LEV Bornholm 23

hvor Vennepunktet byder på lidt forfrisk-
ninger. Alle kan udstille. Det kræver blot en 
henvendelse til Kulturhuset@brk.dk. Indtil 
videre er vores kalender for udstillinger 
dog fyldt op året ud.

Kulturhuset havde også en filmaften i 
marts måned, som meget passende var et 
valg mellem to Disneyfilm, inspireret af 
udstillingen om Disneyverdenen. Valget 
faldt på filmen Frost, som var en rigtig sød 
og sjov film. 

En anden ny aktivitet er ved at blive 
en tradition. Det er Vennepunktets byt-
tedag, som er for alle borgere og personale 
i Psykiatri og Handicap, og man må gerne 
tage sin familie med. Vennepunktet op-
fordret til, at man får ryddet op hjemme i 
skuffer og skabe og medbringer ting i god 

stand, som man ikke længere har brug for. 
Til gengæld kan man frit tage ting, man 
mangler, med hjem. Det kan være alt fra 
køkkenting, tøj, spil, DVD’er og legetøj. 
Dog ikke store møbler. Datoen for næste 
byttedag ligger endnu ikke fast. Hold øje 
med vores hjemmeside https://www.brk.
dk/Borger/funktionsneds%C3%A6ttelse/
Kulturhuset/Sider/Kulturhuset.aspx eller 
Vennepunktets Facebookside. 

Kulturhusets næste arrangementer er 
blandt andet folkedans med Folk & Fæ den 
19. april, Ding Dang kor og spilleaften den 
26. april, Tur ud af huset til Hammerfyret 
den 17. maj og modeopvisning den 24. maj. 
Denne gang er modeopvisningen med gen-
brugstøj. Her får du mulighed for at se et 
udvalg af flot genbrugstøj til billige penge.  
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Vi startede dog dagen med at lave mad til 
dem, der blev derhjemme – de fik forloren 
hare. 

På messen smagte vi mange lækkerier; 
slushice og is, fisk, grøntsager og kager, som 
var flot pyntede. 

Søren Gericke var på scenen flere gange 
og lavede mad. Det så spændende ud og 
smagte fantastisk. 

Vi snakkede med de forskellige forhand-
lere, købte gode messetilbud og hilste på 
BC Catering, som leverer varer hos os 2 
gange om ugen.

Madholdet på dagtilbud Strøby var for 5. gang på den årlige 
fødevaremesse i Åkirkebyhallerne. 

Madmesse i Åkirkebyhallen
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Mandag den 19. marts blev der 
afholdt valg til Strøby/Skovlysts 
brugerbestyrelse. Der var 
10 kandi dater, og der skulle 
vælges 4 repræsentanter og 
4 suppleanter.

Brugerrådsvalg på Strøby/Skovlyst

 

Rikke, Servicegruppen. Katja, Kernehuset. Bernt, Skovlyst. Thomas, Sneglehuset. 

Janet, Servicegruppen. Jannick, Kernehuset. Brian, Skovlyst. 
Niels, Sneglehuset. 

Malene, leder. 
Eva, sekretær. 

Der var valgtilforordnede til at hol-
de styr på valget, og de hjalp til med 
at sikre sig, at det hele gik rigtigt for 
sig. Hvis man havde brug for hjælp 
til at sætte kryds på stemmesedlen, 
kunne man også få det.

Den afgående bestyrelse fik 
klapsavler og chokolade som tak 
for deres store indsats.  

Da den nye bestyrelse var 
blevet valgt, fej rede vi det med 
valgflæsk.




