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FORMANDEN HAR ORDET

Et år med folketingsvalg
Hermed årets første nummer af LEV
Bornholm-bladet. Det bliver et år, der bl.a.
kommer til at byde på et Folketingsvalg
senest i juni, så inden vi får set os om, starter
valgkampen for alvor. Og det bliver et ret
særligt valg, for der er nemlig en hel del
nye vælgere, vi skal byde velkommen til.
Jeg tænker ikke så meget på alle de, der
siden sidste valg er fyldt 18 år. Nej, jeg tænker mere på de ca. 2000 personer, der under
værgemål ikke har haft stemmeret indtil nu.
Folketinget vedtog nemlig d. 20. december 2018 en ændring af loven, der giver
personer under værgemål mulighed for at
deltage i demokratiet ved at stemme til Folketingsvalgene. Dagen var en stor sejr for
ULF, LEV og mange andre, der har kæmpet
for denne gruppes stemmeret.
Men det slutter ikke helt ved det. Stemmeretten opnås nemlig ikke automatisk!
Først skal der ansøges om at komme fra
§ 6-værgemål til ordningen, delvis frakendelse af den retlige handlingsevne.
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Vores bekymring i LEV er, at der ikke er
ressourcer nok lokalt til at få lavet disse ansøgninger for de personer, der ønsker det.
Når der er styr på ansøgningerne, er det
også vigtigt, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til:
1) Den pædagogiske ledsagelse, når de nye
vælgere skal hen og stemme.
2) Den nødvendige hjælp i stemmeboksen.
De valgtilforordnede er vant til at andre
handicap-grupper har brug for personlig
bistand i stemmeboksen. Et godt eksempel er de mennesker med synsnedsættelse. Men hvordan bliver modtagelsen af
den nye gruppe vælgere? Måske er der
brug for noget oplysningsarbejde overfor
de mange valgtilforordnede.
Lad det sidste ord i denne klumme være en
opfordring til BRK om at blive foregangskommune i forhold til at hjælpe vores nye
vælgere til at tage del i demokratiet!
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Landsmøde 2018
LEV Bornholm sendte tre deltagere med
til LEVs Landsmøde 2018 i Nyborg d. 3. og
4. november. Således var undertegnede,
bestyrelsens sekretær Steen og suppleant i bestyrelsen Trine afsted. Det blev
en hyggelig weekend ved vandkanten
og udsigt til Storebæltsbroen, men også
med mange input vi kan bruge i kredsens
fremtidige arbejde.
Af kredsformand Henrik Stilling
Scenen var Hotel Sinatur Storebælt, der
ligger helt ned til vandet ved Storebælt.
Hotellets store, lyse rum virker inspirerende for ethvert konstruktivt stykke arbejde, og det var netop, hvad der var brug
for. Foreningen er jo i gang med et omfattende renoveringsarbejde, hvor enhver
sten i organisationen skal vendes, og hvor
alt er til debat.
Overalt i foreningen er medlemmer i
gang med at arbejde i forskellige udvalg.
Projektet er blevet døbt OKUP (Organisations-, Kommunikations- og UdviklingsProcessen), og med nøjagtigt halvdelen af
tiden til næste repræsentantskabsmøde
var noget af landsmødet afsat til at arbejde
med OKUP.
Alliancepartnere
Lørdag formiddag havde dog et andet fokus. Efter at Landsformand Anni Sørensen
havde åbnet landsmødet, fik deltagerne
præsenteret to forskellige oplægsholdere.
Især den ene havde noget på hjerte, som vi
kan bruge på Bornholm. Oplægget handlede om de – nogle gange – overraskende
alliancer, som foreninger indgår i.
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Alliancer har den fordel, at selvom man
ikke er enig i alt, kan to eller flere foreninger arbejde sammen om et fælles mål.
Nogle af de ting, man ikke selv er så god til,
kan andre i alliancen måske bidrage med.
Alliancer er måske et fint ord for samarbejde, men forskellen er i virkeligheden, at
når man indgår i en alliance, ligger der et
klart mål og en strategi for, hvordan målet
skal nås.
På nationalt plan indgår LEV især alliancer med andre handicaporganisationer, men det kan måske være en idé at se
på, om der kunne være et bredere felt af
organisationer, man kan samarbejde med.
Og hvad med her på Bornholm? Vi samarbejder også med DH-organisationerne,
men også lidt mere med Epilepsiforenin7

gen, ADHD-foreningen og Spastikerforeningen end med de andre. Og så har vi et
samarbejde med DGI Bornholm om vores
legedage.
Vi har et forhold til øens institutioner
og bosteder og samarbejdede jo også med
Sandemandsgården om arrangementet på
Folkemødet 2018. Men kan vi kigge på en
bredere kreds af foreninger, som vi kan arbejde sammen med? Det vil vi gerne drøfte
i fremtiden.

særstatus og dermed ikke længere automatisk have en plads i Hovedbestyrelsen.
Hvis dette scenarie bliver til virkelighed, frygter jeg, at det vil bringe den bornholmske kreds længere væk fra resten af
organisationen, da det er svært for os at
deltage i samarbejdet med de andre kredse
i regionen. Alle forslag i forbindelse med
OKUP skal dog besluttes på et repræsentatskabsmøde, hvilket næste gang er om
to år i 2020.

Workshops og OKUP
På et landsmøde får man (heldigvis) ikke
lov at sidde og lytte for længe – der skal
arbejdes! En række workshops med forskelligt tema tog tiden lørdag eftermiddag.
Den bornholmske delegation fik fordelt sig,
så vi fik taget del i alle workshops.
Også søndag formiddag var præget af
aktive landsmødedeltagere. Her var det
OKUP, der var emnet. Én af konsulenterne,
der er ansat til at skubbe processen fremad,
stod for et en “trykprøvning” af nogle af de
forslag, der arbejdes med ude i grupperne.
Ét af de mest synlige forslag er muligheden for, at LEV skal have nyt navn og
logo. Der er gode argumenter for og imod,
men det virkede ikke som om, at der var
overvældende mange, der syntes at navnet
skal ændres.
En anden “trykprøvning” handlede om
størrelsen af Hovedbestyrelsen. I dag er der
28 medlemmer, men der ligger et forslag om
at nedlægge Forretningsudvalget, hvilket
vil bringe Hovedbestyrelsen tættere på de
daglige beslutninger. Men i så fald kan der
være argumenter for, at Hovedbestyrelsen
bliver for stor og måske kun skal have 1520 medlemmer.
Der er igen gode argumenter for og
imod, men en konsekvens af dette vil sandsynligvis være, at Bornholm vil miste sin

Festmiddag og sociale relationer
En vigtig del af et landsmøde er alt det, der
foregår, når der holdes pause, eller det er
tid til at få noget at spise. Det er nemlig
her, man får tid til at tale med delegerede
fra de andre kredse. Der er meget, vi kan
lære af hinanden, og faktisk kan vi også
lære noget om os selv.
Når vi taler med LEV-folk fra det øvrige
land, kan vi se, at vi på Bornholm har nogle
rigtig gode bosteder. Ikke kun er rammerne
gode, men også personalets og ledernes
indsats er bedre på Bornholm, end mange
andre steder. Lad os håbe, at det kan forblive sådan i fremtiden, så vi fortsat kan
sige, at vi har nogle af landets bedste bosteder på Bornholm. Desværre skal dette
ses i lyset af nogle ret dårlige forhold på
bosteder rundt om i landet.
Lørdag aften bød på festmiddag, hvilket
er en fornøjelse, når det foregår på Sinatur
Storebælt, for det var rigtig lækker mad,
vi blev budt. Efter maden blev der ryddet
nogle borde, og så kunne der danses til bandet “Pædagogfri Zone” fra Klub Solstrålen
i Nykøbing Falster.
Alt i alt var det rigtig godt at være afsted
til landsmøde med tre delegerede fra Bornholm. De input, vi får fra oplægsholdere og
de øvrige LEV-folk fra hele landet, er nogle,
vi kan bygge videre på fremover.

LEV Bornholm
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Årsfest
Endnu engang blev vores årsfest vellykket. Vi var dog ikke så mange, som vi plejer, da kun 68 havde tilmeldt sig. Men de,
der kom, havde til gengæld en skøn fest.
Hvis der er noget, man ikke kan brokke sig
over på Hotel Balka Strand, så er det maden.
Først forretsbuffet med tunmousse, lakseroulade, tarteletter med mere og herefter
hovedretsbuffet med flere slags kød, kartofler, salater og lasagne. Desserten var en
æblekage med is til.
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Derefter spillede LEV Bornholms husorkester AMEX op til dans. I år stod bordene
lidt bedre end sidste år, og der var masser
af plads til at danse.
Da festen gik på hæld, var bestyrelsen
enige om, at der heller ikke var andet, vi
kunne brokke os over. Så vi bookede både
hotellet og AMEX igen til næste årfest, som
vi allerede glæder os til.
Tak til alle, der var med til festen!
De bedste hilsner bestyrelsen
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Henning Karsten Bruun havde den 1. december 2018 25-års jubilæum på Sandemandsgården.
Dette blev fejret dagen inden med en
brunch-tallerken, hvor der både blev sunget
sang for Henning samt holdt en masse taler.
Der var igennem mange taler ingen tvivl
om, at hans kollegaer sætter pris på at have
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ham som kollega på Sandemandsgården
og håber på mange gode år sammen med
Henning endnu.
Det var en glad Henning, der sluttede
dagen af med gaver både fra Sandemandsgården og kollegaer samt et indgraveret
jubilæumskrus. Vi ønsker endnu en gang
Henning et stort tillykke med dagen.
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På kameltur i november
Selvom sommeren gav masser af sol på kroppen, var det alligevel skønt at
lande på Gran Canaria og skifte novemberkulden ud med godt 20°C og sol.

Vi nød en uge i Maspalomas på den sydlige
del af Gran Canaria, hvor Laura hyggede,
fik god mad og badede i poolen.
Det blev også til et par udflugter, bl.a.
tog Laura på kameltur i klitterne ved Maspalomas.
Det var en skøn tur, hvor Laura og mor
blev vugget afsted på ryggen af kamelen
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Obahma og fik set det forunderlige landskab. Det var næsten en hel ørkentur eller
i hvert fald Dueodde i overstørrelse.
Vi vil gerne takke Feriefonden for et tilskud til vores dejlige tur til syden.

Laura + familie
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Sanggruppen på Klintebo

For fire år siden startede Michele og Lene
sanggruppen op i Langhuset på Klintebo.
De kalder sig L-koret, som står for larmekoret, fordi det handler mere om larm,
ballade, dans, spille på instrumenter, have
det sjovt og grine højt, end det handler om
skønsang.
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Hver torsdag kl. 16 mødes Michele og
Lene og syv beboere til sang, og alle glæder
sig rigtig meget. Der bliver talt om det flere
dage i forvejen.
De syv beboere, der er med i sanggruppen, er: Susi, Jørn Ole, Birger, Pia, Susanne,
Pernille og Christian.
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Insekthoteller
fra Sandemandsgården
Vi er et beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og
samværstilbud for voksne udviklingshæmmede.

I sommer var vi med på bølgen om at være
gode ved insekter og bier, hvorfor vi lavede
et blomsterbed fyldt med nektar- og pollengivende planter.
Det medførte, at vi også gerne ville være
med til at gøre livet lettere for insekterne
hen over vinteren – og dermed opstod
ideen om insekthotellerne.
Det startede med et par stykker, men da
vi fik mange positive tilkendegivelser om
vores hoteller, vil vi nu give andre mulighed
for at hjælpe insekterne godt på vej også.
Materialerne vi bruger er genbrugstræ
fra f.eks. paller samt grønt fra vores have
og fra BOFA’s haveaffaldsområde.
Det er rigtig spændende at lave hotellerne. Der er gang i vores træværksted, hvor
der høvles, måles, kappes og bores huller.
Der er ture til strand, skov og BOFA, hvor vi
henter og finder inspiration til materialer.
LEV Bornholm
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Teater
De sidste par måneder har vi her på Sandemandsgården arbejdet på et teaterprojekt.
Vi fandt hurtigt ud af, at det var Snehvide
og de 7 små dværge, vi ville opføre.
Vi gik i gang med at omskrive eventyret
til et manuskript, som vi kunne arbejde ud
fra, delte roller ud og gik så i gang med at
øve. Det er rigtig sjovt, og vi griner meget.
Vi laver rekvisitter og hjælper hinanden
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med at huske vores replikker og har det
rigtig godt og rart sammen.
Der er endnu et stykke vej, før vi kan
opføre det, men vi arbejder hårdt på, at det
skal blive færdigt inden længe.

Venligst Teatergruppen
fra Sandemandsgården
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Årligt med blad
Årligt for par med blad
Årligt uden blad
Livsvarigt med blad (enkelt person)
Årligt for forening med blad
Årligt abonnement

300 kr.
425 kr.
175 kr.
3.500 kr.
800 kr.
300 kr.
Betal først, når girokortet modtages.

Årligt med blad
Årligt for par med blad
Årligt uden blad
Livsvarigt med blad (enkelt person)

Pensionist/studerende *)





E-mail:

Telefon:

150 kr.
225 kr.
75 kr.
3.500 kr.
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Landsforeningen LEV er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at
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 Alm. med blad
800 kr.
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5.000 kr.
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