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Sandemands
gården har været
i Rønne Bio og set
filmen SYNG.
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FORMANDEN HAR ORDET
Da jeg selv er far til et handicappet barn, kan jeg om
nogen skrive under på, at det ikke altid er det nemmeste i verden. Jeg har fundet følgende, meget rammende
tekst på Facebook, hvor den har floreret lidt.
Den stammer fra Autismeforeningen, og jeg har fået tilladelse til at
bruge den. Teksten får lov til at være mit indspark i denne omgang.
Jeg håber, at alle får et dejligt forår og en god sommer.

Her kommer en tragisk, morsom beretning
fra en forælder til et barn med handicap
Forestil dig, at dit hus brænder, mens du
og din familie er i huset. Du ringer 112,
fortæller at det brænder i dit hus, oplyser
din adresse, og hvor I befinder jer i huset.
Derefter regner du med, at brandvæsenet
rykker ud. Men det viser sig, at du selv skal
finde ud af, hvor mange mænd, de skal
sende, og hvilke redningskøretøjer der er
brug for. Stigevogn? Sprøjte? Røgdykkere?
En ambulance?
Det tager tid, for du har aldrig haft brand
før, kender ikke praksis og er uforberedt
på situationen. Men du går i gang med at
undersøge, hvad I har brug for. Du ringer
op igen og fortæller, hvad de skal sende.
Men først skal du begynde forfra med at
beskrive branden, og hvor du bor – for det
er nemlig en anden, der svarer telefonen
denne gang. Dine behov noteres, og alarmcentralen går i gang med at behandle din
henvendelse. Det viser sig, at du ikke har
været helt præcis, så brandvæsenet har
brug for at indhente yderligere oplysninger.
Tiden går – og dit hus brænder stadig.
Jeg stopper historien her – for det er jo
en helt absurd tanke, ikke?
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Benspænd på benspænd.
Desværre er det et ret præcist billede
af, hvad familier med handicappede børn
oplever i mødet med de fleste af landets
kommuner i disse år.
Ikke alene skal de kapere livet med et
handicappet barn. De skal kende Serviceloven, og hvad der er mulighed for at
søge om, for der er ingen proaktivitet og
rådgivning om, hvad de kan få hjælp til.
De skal selv holde styr på deres sag, for
de mødes hele tiden af tvivlende sagsbehandlere. De skal væbne sig med tålmodighed, for sagsbehandlingstiden går konsekvent langt ud over de foreskrevne otte uger.
De skal forberede sig på rene udmattelseskampe, hvor der gives afslag på forkert
grundlag (som så omgøres af Ankestyrelsen
efter knap et års sagsbehandling).
Oven i det skal de forberede sig på at
blive mødt af mistænkeliggørelse – for tænk
hvis de nu har fået et handicappet barn for
at kunne malke systemet, og tænk nu hvis
det i bund og grund er forældrene, den er
gal med, frem for barnet?
Ja, man kan undres.
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Kredscamp
i København

Op mod 90 medlemmer af landets kredsbestyrelser var lørdag den
11. marts samlet til kredscamp i Handicaporganisationernes Hus.
Temaet for forårets kredscamp var § 103 og § 104 tilbuddene og
behovet for miljøskifte, hvilket er LEVs kommende fokussag.
Af Henrik Stilling
Selvom dagen skulle handle om paragraf
103-104 tilbuddene og miljøskifte, så begyndte kredscampen med, at landsformand
Anni Sørensen og politisk konsulent hos
LEV, Thomas Gruber, gav en orientering om
hvilke sager, der fylder på det landspolitiske
område.
LEV er involveret i en lang række sager,
og derfor måtte man trække nogle sager
frem og bruge tid på dem. Man havde valgt
at fokusere på reformen af Serviceloven og
forslaget om brugerbetaling på ledsagelse.
Glade – men ikke rigtig glade
Thomas Gruber fortalte om baggrunden
for den reform af Servicelovens voksenbestemmelser, der er ved at blive vedtaget.
Der har været seks socialministre inde over
reformen, der dermed har en lang politisk
historie – men først nu bliver den virkelighed.
LEV har været yderst kritisk overfor nogle
af de elementer, der har været foreslået
tidligere. Især har tilbudsviften (eller tilbuds
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kataloget) været under kritik, i de høringssvar foreningen indsendte.
Det glædelige er, at disse elementer er
taget ud af reformen, og det kan vi være
rigtig glade for. Men Thomas Gruber understregede, at rigtig glade – det er vi ikke.
Det skyldes, fortalte han, at vi er bekymrede
for at paragraf 103 og 104 slås sammen, og
vi er ikke sikre på, at kvaliteten i fremtiden
kan sikres.
Christiansborg har bedt kommunerne
spare penge. Det er svært, når der samtidig er forpligtelser i lovgivningen, som
kommunerne skal leve op til. Ved at justere
på kravene, bliver det nemmere for kommunerne at spare penge.
Brugerbetaling er en glidebane
Argumentationen er såmænd enkel nok.
Hvorfor skal udviklingshæmmede (eller
deres pårørende), der har råd, ikke have
lov til at betale bostederne for at ledsage
dem på ferie og til andre aktiviteter? Med

dette princip støtter næsten alle folketingets partier op om forslaget om brugerbetalt ledsagelse.
LEV er langtfra så begejstret. Svaret på
ovenstående er også enkelt: Ledsagelse skal
være en ret for dem, der har brug for det.
Punktum. Selvom ordningen om ledsagelse
ikke fjernes, så kan man undres over, at man
kan være nødt til at betale for noget, man
burde have ret til. Hvad skal det maksimale
antal dage, man kan få ledsagelse, være, før
man selv skal til at betale? LEV mener, at det
er en glidebane hen imod en situation, hvor
der slet ikke er ret til ledsagelse. Dermed
bliver det kun de mest velhavende handicappede, der har råd til at tage på ferie.
Det er et fremtidsscenarie, der ikke er
virkelighed endnu, men vi frygter, at mulighed for tilkøb af ledsagelse er en vej
derhen. Desuden mangler der klar kontrol
med kommunernes indsats.
Hvordan skal vi sikre, at kommunerne
overholder deres forpligtelser? I forslaget
ligger en plan om, at ordningens effekt skal
undersøges, når der er gået et år. Sluttelig
bryder vi os heller ikke om, at der kommer et
leverandør-/kundeforhold mellem beboere
og bostederne.
Ny fokussag: Miljøskifte og 103-104
Efter Anni Sørensens og Thomas Grubers
redegørelse om det landspolitiske arbejde,
var det tid til at gå i gang med dagens tema.

LE V

B OR N H OLM

En anden af LEVs ansatte, organisationskonsulent Lasse Højbjerg Helsted, gennemgik fokussagens hovedlinjer, og hvad han kan
hjælpe kredsende med i forbindelse med
arbejdet med sagen. Her var også forslag til,
hvad kredsene kan sætte i gang af aktiviteter
for at udbrede budskabet. Henning Jahn,
der er ekspert i dansk forsorgshistorie, gav
et inspirerende foredrag om betydningen af
miljøskiftet og 103-104 tilbuddene.
Efter frokost blev deltagerne sat i arbejdsgrupper, der skulle komme med bud
på, hvad LEVs officielle holdning til miljøskifte og 103-104 skal være.
Der var mange spændende diskussioner
i grupperne. Er det fx godt nok, at 103-104
tilbuddet ligger på samme matrikel som ens
bolig? Mange mener, at for at der skal være
tale om et rigtigt miljøskifte, skal man have
overtøj og ”vind i håret” for at komme hen
til sit dagtilbud eller værksted.
Afslutning på en god dag
Sidst på eftermiddagen kunne landsformanden takke alle for deres deltagelse.
Der var generelt stor tilfredshed med
dagens indhold, særligt Henning Jahn
havde begejstret med sin indsigt, og
mange er nu klædt på til at arbejde med
fokussagen.
LEV Bornholm vil i den kommende tid
drøfte, hvordan vi kan sætte fokus på emnet
her på klippeøen.
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Handicap Tour de Bornholm er
Danmarks største motionscykelløb
Kom og vær med til de mange tilbud for mennesker med handicap
i Bornholms d
 ejlige efterår i ugen op til cykelløbet.
Sammen med Musikfestivalen i Kyllingemoderen, Høstgudstjenesten i Bodilsker
og festen med ”Stråmændene” er der lagt
op til en god blanding af motion, go’ mu-

sik, sjov og samvær. Det er en uge, hvor
humøret er i top.
Meld jer til et eller flere arrangementer.

DEADLINE:

Indlæg til næste blad skal være redaktionen
i hænde senest den 22. juni 2017.
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Formandens beretning
ved LEV Bornholms medlemsmøde den 6. marts 2017
Da jeg for et år siden blev valgt som ny
formand for LEV Bornholm, havde jeg
nogle idéer til, hvordan foreningen skulle
drives videre. Så da jeg tog til første bestyrelsesmøde i kredsbestyrelsen havde
jeg en firepunktsplan med mig. En plan er
måske så meget sagt men i hvert fald fire
tiltag, som jeg mente vi skulle tage fat på.
Kredsbestyrelsen var enig med mig i denne
firepunktsplan.
Og, hvad indeholder den så?
For det første, mener jeg, at det er en
udfordring for LEV Bornholm at få nye medlemmer blandt børnefamilierne. Derfor er
det første punkt, at der skal gang i vores legedage i DGI-hallen. I vinteren/foråret 2016
afholdte vi et par legedage med begrænset
tilslutning. Derfor besluttede vi, at vi skulle
annoncere for legedagene i 2017. Det hjalp.
Der har været rigtig mange mennesker til
de to legedage, vi har nået at afholde. Men
hvor mange er så medlem af LEV? Vi ved
det ærligt talt ikke, men til gengæld fik vi
en hel del omtale omkring det.
Næste punkt i planen skulle også forsøge
at skabe nogle muligheder for børnefamilierne. Tilbage i oktober 2015 startede Trine
og jeg et forældrenetværk op. Tanken var, at
forældre til børn med særlige behov skulle
have et sted at henvende sig, hvis de stod
overfor udfordringer, de havde brug for
hjælp til eller gerne ville tale med andre
i samme situation som dem selv. Nu vil vi
gerne lægge netværket ind i LEV-regi. Der
er nogle få udgifter til telefonabonnement,
til det telefonnummer man kan ringe til, og
kredsbestyrelsen vil gerne bakke op om
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idéen. Det har været småt med henvendelser, og bestyrelsen overvejer i øjeblikket,
om tilbuddet skal droppes igen.
Jeg skrev tilbage i novemberudgaven af
LEV Bornholm-bladet, at det måske er på
tide, at vi ser i øjnene, at foreningen er ved
at forandre sig. Baggrunden for dette var,
at vi havde inviteret alle vores medlemmer
til en tur i rovfugleshow. Det var en rigtig
god idé, syntes vi, men desværre var der
kun ganske få tilmeldinger, så vi endte med
at aflyse arrangementet.
Måske var det en lidt drastisk klumme,
jeg skrev der, men der er nok noget om
pointen alligevel. Der har været faldende
tilslutning til arrangementerne de senere år,
og selvom der stadig kommer rigtig mange
til årsfesten i november, så er LEV Bornholm
måske ikke i samme grad som tidligere
en ”hygge-forening”. ”Hygge-forening”
skal forstås positivt, det er vigtigt at understrege. Men hvorfor så være medlem
af LEV? Måske fordi vi stadig forsøger at
arbejde for at forbedre forholdene for de
udviklingshæmmede og sikre rettighederne
for denne gruppe af mennesker. Det gør vi
bedst ved hele tiden at forsøge at skabe
debat og opmærksomhed om sagen.
Tredje punkt i planen er netop, at vi skal
være mere synlige i de bornholmske medier. Det må siges, at det er lykkedes os.
Eksempelvis bragte Tidende et billede, da
vi donerede et drivhus til Kildebakken. De
seneste måneder har DRP4 Bornholm bragt
flere historier, hvor jeg har været bedt om
at give en kommentar. Disse historier er
mere eller mindre kommet af sig selv. Det ➤
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er tydeligt, at de på redaktionen kigger
vores medlemsblad igennem og laver en
historie udfra det. Steen Kuhre, som enhver
der hører radio kender, ringede angående
bestyrelsens nytårshilsen. Da jeg var færdig
med at give en kommentar til det, kunne jeg
ikke dy mig og spurgte ham, om de kunne
være interesserede i at lave en historie om
de svigtende øjenlæger fra Glostrup. Han
vendte tilbage til sin redaktør, og herefter
rullede sagen virkelig. Flere journalister
var på, og der var kommentarer fra både
handicapchef Michael Hansen Bager, Louise
Kenneth, leder af Nexøhuset og regionsrådsmedlem Leila Lindén. Alle bakkede de
op om sagen. Eksemplet viser, hvor lidt der
nogen gange skal til, hvis man lige griber
chancen.
Medlemsbladet er stadig en central del
af foreningens kommunikation, men det
kan i moderne tider ikke stå alene. En del
af planen var at styrke vores kommunikation
på forskellige digitale platforme. Det har
vi gjort. Vi har nu både en Facebook-side
med omkring 50 følgere og en Twitter-profil
med en del færre. Begge dele giver os dog
mulighed for at kommunikere til omverdenen på en hurtigere og direkte måde. Vi har
investeret tid og penge i en ny hjemmeside,
der kan findes på adressen www.levbornholm.dk, og som skal danne grundlag for
den digitale kommunikation. Vi håber, at I vil
gøre brug af vores hjemmeside, i hvert fald
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dem, der har de fornødne IT-kundskaber,
og jeg vil opfordre til, at man tilmelder sig
vores e-mail nyhedsbrev, som vi har planer
om at udsende mindst fire gange om året.
Planens sidste punkt skylder vi stadig at
gøre noget ved. Jeg skrev dengang: ”Hver
en idé skal vendes”. Det skal forstås sådan,
at vi gerne vil vide, hvad vi kan gøre for
vores medlemmer. Kan vi på nogen måde
spørge vores medlemmer, hvad de kunne
tænke sig, at vi skulle stable på benene?
Måske var rovfugleshow ikke så god en idé
alligevel – men hvorfor ikke? Hvad skulle vi
have arrangeret i stedet for? Så hermed en
opfordring til at komme til os med ønsker
om, hvad vi kan arrangere, støtte eller sætte
i gang.
Jeg vil slutte af med at takke resten af
bestyrelsen for deres arbejde i det forløbne
år. Som ny formand, der oven i købet er
ny i foreningen, har det været vigtigt, at
jeg har været i gode hænder i bestyrelsen.
Selvom de øvrige bestyrelsesmedlemmer
ofte har travlt med at sige, at vi ikke behøver at gøre tingene som vi plejer, så er
det nu altså meget rart alligevel at kunne
trække på erfaring fra mange års bestyrelsesarbejde fra både tidligere og nuværende
bestyrelsesmedlemmer. Det har både været
hyggeligt, lærerigt, sjovt og spændende at
stå i spidsen for bestyrelsen det forgangne
år, og jeg ser frem til endnu et år sammen
med jer.
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Medlemsmøde
Mandag den 6. marts blev der afholdt medlemsmøde for alle LEV
Bornholms medlemmer i Åkirkeby Hallerne. Det blev til en hyggelig
middag, uddeling af LEV Bornholm-prisen, lidt formalia og til sidst
underholdning af Bjarne Kure.

Der var 56 tilmeldte til medlemsmødet d.
6. marts. Da vi kun har generalforsamling
hvert andet år, er medlemsmødet i ulige
år her, hvor bestyrelsen fremlægger årets
beretning og regnskab. Som der er tradition
for, startede aftenen med et måltid mad. I
år var mødet flyttet til Åkirkeby Hallerne
efter at det i flere år har været afholdt på
Hotel Fredensborg. Men den omfattende
ombygning af Fredensborg har betydet, at
bestyrelsen har måtte kigge sig om efter
andre muligheder. Maden fejlede i hvert
fald ikke noget.
Efter middagen uddeltes LEV Bornholm
Prisen. Prisen gik i år til Kim Mortensen fra
Bornholms Cycle Club for hans arbejde med
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at afholde cykelløbet Tour De Bornholm.
Udover blomster og et diplom fulgte også
et beløb på kr. 1.000,Formanden afgav sin beretning, som kan
læses på de foregående sider, hvorefter
kassereren gennemgik regnskabet. Det, de
fleste nu ventede på, var dog ikke, om kassereren havde fået kassen til at gå op men
derimod den bornholmske folkesanger og
troubadour Bjarne Kure. Det var til stor morskab for forsamlingen, når sangeren fremførte
forskellige bornholmske viser af både ældre
og nyere dato, krydret med små anekdoter.
Med det kunne vi sige tak for en hyggelig aften, måske vi også skal til Åkirkeby
næste år?
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DER VAR ENGANG…
… på Kildebakken – en årsfest fyldt med eventyr!
Det kunne have været indledningen på
et eventyr af H.C. Andersen, for vores
nationaldigter var tema for Kildebakkens
to emneuger i marts måned. Det hele blev
afsluttet med et brag af en årsfest.
Der var hekse og soldater, grimme ællinger
og massere af børn og voksne. Kildebakken inviterede indenfor til årsfest fredag d.
17. marts, så forældre, bedsteforældre og
søskende kunne se alt det, som eleverne
på skolen havde arbejdet med i to uger.
Årsfesten var lidt af et tilløbsstykke med
mange besøgende, og udover de udstillede
kunstværker kunne gæsterne bl.a. se fremvisning af teaterforestilling, H.C. Andersen
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news, drinksbod og meget andet, eller de
kunne blive fotograferet som heksen eller
soldaten fra Fyrtøjet.
Da alle indtrykkene skulle fordøjes, blev
de fulgt af byg-selv-sandwiches, som alle
kunne spise sammen i klasseværelserne.
Det hele blev sluttet af med diskotek i salen.
De to foregående uger har eleverne arbejdet i værksteder. Der er blevet spillet
teater, læst eventyr, malet, klippet, klistret
og lavet nyheder til den lille nyhedsstation.
Personalet har virkelig gjort meget ud af
det sammen med børnene, og alle trænger
måske til en lille ferie – eller i hvert fald at
komme tilbage til hverdagen igen.
Se, dét var en virkelig historie!
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Tur til Rønne Bio
En kæmpestor tak til JENSEN A/S Denmark for gavekortet
til Rønne Bio, som blev udleveret til vores årlige julemiddag.
Af Stine og Malene
fra Sandemandsgården
Da gaven blev overrakt, vakte det store
jubelscener og glæde hos brugerne. Turen
i biografen skaber en skøn samhørighed
blandt vores brugere, som til hverdag er
opdelt i 3 forskellige værksteder.
Det er utroligt værdifuldt for os på Sandemandsgården, at vores brugere har noget
fælles at glæde sig til, opleve sammen og
at snakke om bagefter.
Samtidig vil vi gerne takke for et fantastisk samarbejde i løbet af året, hvilket
bidrager til en stor arbejdsidentitet hos
brugerne og giver følelsen af, at være en
del af noget større.
Valget faldt på animationsfilmen SYNG,
som havde en masse god musik og en god
pointe.
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Discorytmer
PÅ SANDEMANDSGÅRDEN
Tirsdag den 14. marts 2017 var der discolys
og discorytmer på Sandemandsgården.
Diskoteksudvalget bestod af Birgitte, Jørn,
Marianne, Pia, Hjalmar og Kenneth samt
Nachasja og Sisse.
Disse skønne mennesker havde inviteret alle brugere og personale til party fra
kl. 10.30-12.00. Værkstedets fællesrum var
blevet udpeget til at være stedet, hvor begivenheden skulle løbe af stablen. De havde
pyntet fint op i Værkstedets fællesrum med
guirlander i loftet, discokugle og discolys.
Vinduerne var blevet mørkelagt, og mu-
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sikanlægget var i
dagens anledning
blevet fyldt med
gode disconumre.
Da vi ankom, fik vi en meget fin velkomstdrink, og det varede ikke længe, før at
dansegulvet var spækket med danseglade
mennesker. Pulsen gik op, og mange fik
sved på panden. Senere blev der serveret
lidt sodavand og peanuts samt sunde gule
rods-, agurke- og bladselleristave.
En rigtig god event, som måske bliver
gentaget senere på året – et ønske fra flere
af deltagerne.
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Fastelavnsfest
Lørdag den 25. februar holdt Langhuset
fastelavnsfest på Bo- og dagtilbuddene
Klintebo.
På beboermødet i januar havde beboerne valgt, at de ville holde deres egen
fastelavnsfest kun for Langhuset.
Vi spiste tidligt, så vi kunne hygge. Alle
de 11 beboere, der deltog i festen, var udklædte – og selvfølgelig også personalet.
Det tog ca. en time at slå tønden ned.
Det blev Birger, der slog bunden ud og blev
kattedronning. Preben slog til det sidste
bræt og blev kattekonge.
Det blev Brian, der fik diplom for bedst
udklædte. Han havde i dagens anledning
skiftet navn til ”Britta” og havde en flot
kjole og hat på.
Efter tøndeslagningen gik vi ned i tvstuen, hvor der var dækket op med kakao
og fastelavnsboller og selvfølgelig lidt slik.
Det var en hyggelig aften.
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A K T I V I T E T E R I K U LT U R H U S E T

Kulturhuset Vennepunktet
januar-marts 2017
Sundhed, velvære, dans og masser af sang,
I midten af januar havde vi fokus på sundhed
og velvære, hvor vi havde besøg af konsulent Nina Poulsen fra Center for Sundhed.
Nina gav gode råd om sund mad og viste
nogle effektive øvelser, som er nemme at
lave i dagligdagen. Til anledningen havde
Laila fra Kulturbanden, som er frivillige hjælpere i huset, lavet et fantastisk flot tog af
forskellige grønsager.
Senere i januar havde vi besøg af Jacob
Norreen. Det er altid populært, og selvom
vi syntes, vi havde gjort klar til mange mennesker, måtte vi alligevel bære ekstra stole
ind. Vi var 90 mennesker, og der var trængsel på dansegulvet.
Som et fast punkt på kulturhusets aktivitetsprogram er spilleaften den sidste torsdag
i måneden. Det er blevet en rigtig hyggelig tradition, hvor der bliver hygget med
brætspil, bordtennis, bordfodbold og godt
samvær.
Et andet fast punkt på programmet er ungdomscafé den første torsdag i måneden.
Her er musik og dans i salen og spil i caféen.
Det er også blevet en rigtig god tradition
for de unge under 35 år.
I starten af februar måned var der Folkedans
og Ølle Bølle Band på samme aften. Først
blev der undervist i folkedans af dygtige
dansere fra Folk og Fæ. Efter pausen spillede det altid populære Ølle Bølle Band op
til en helt anden slags dans.
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De næste par arrangementer i februar
havde fokus på sang. Vi havde en aften
besøg af sanggruppen ”Piblana”, og en
anden aften var det Kor Ding Dang under
ledelse af Kalle Brandt, som gav koncert.
Efter korets optræden tog vi sangmapperne
frem og sang sammen med Kalle.
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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.

Landsforeningen LEV · Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup
Tlf. 3635 9696 · Fax 3635 9697 · E-mail: lev@lev.dk · URL: www.lev.dk
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Sidste legedag i DGI
Vi har afholdt tre legedage i denne vinter. Resultatet er masser af
besøgende og en hel del opmærksomhed. Alligevel er vi ikke sikre
på, at vi skal fortsætte på denne måde.

Af Henrik Stilling
En stor succes. Det er ikke at tage munden
for fuld, når vi siger, at vores tre legedage
i 2017 har været en stor succes. Der har
været mange mennesker i DGI-hallen, og
de besøgende har været glade og tilfredse
med arrangementet.
Ved seneste legedag var der langt over
halvtreds børn og voksne – trods forårsvejr udenfor. Udover det har vi fået en del
omtale i Bornholms Tidende omkring det,
hvilket er med til at gøre LEV bedre kendt
blandt bornholmerne.
Hvorfor er det så i vores overvejelser, at
arrangementerne ikke skal fortsætte?
For det første er det vigtigt at huske på,
hvad succesen er kommet på baggrund af.
Vi har valgt at annoncere arrangementet på
både Facebook og i Bornholms Tidende
inkl. Rytterknægten. At annoncere i avisen
koster en hel del, skal vi hilse at sige, men
bestyrelsen har begrundet beslutningen
med, at annoncering vil give et boost i forhold til omtale og kendskab til LEV.
LE V

B OR N H OLM

For det andet, er der mange af deltagerne, der hverken har været medlem af
LEV eller haft tilknytning til Kildebakken eller
Mælkebøtten. Det er jo ikke vores mission at
lave legedage for almindelige bornholmske
børnefamilier, så vi rammer ganske enkelt
ved siden af. Ganske vist var der ved den
sidste legedag større deltagelse af børn fra
Kildebakken og Mælkebøtten, hvilket ellers
ikke har været tilfældet tidligere.
Det siger noget om, at der er interesse
fra børn og forældre fra specialområdet til
at være med til sådanne arrangementer,
og dermed kan der være grobund for nye
legedage i 2018. Der kunne være en mulighed i at samarbejde med en idrætsforening
om at lave et passende tilbud og samtidig
indføre en tilmeldingsprocedure. På den
måde bliver vi mere målrettede i vores tilbud og det bliver mere forpligtende for
børnefamilierne at deltage.
Emnet drøftes på bestyrelsesmødet den
5. april.
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BESTYRELSEN FOR LEV BORNHOLM

Formand, HB-medlem
Henrik Stilling
Segenvej 8
3700 Rønne
Telefon 2617 0829
hstilling@gmail.com

Kasserer
Per Holm
Toftelunden 30
3790 Hasle
Telefon 2024 6710
per@toftelunden.dk

Sekretær
Steen Kofod
Værmlandsvej 9
3700 Rønne
Telefon 2960 3474
steenkofod@youmail.dk

Medlem af bestyrelsen
for Aftenskolen for
specialundervisning
Lars Larsen
Aspevej 4
3751 Østermarie
Telefon 5647 0839
angl@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
i DH
Timm Kuhre
Sdr. Lyngvej 31
3700 Rønne
Mobil 2992 8772
kkuhre@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Anita Jensen
Midgårdsvej 23
3700 Rønne
Telefon 3032 0780
schmidtkaltdennis@gmail.com
Lokalbladsredaktør
Grethe Anthonsen
Zahrtmannsvej 20
3700 Rønne
Telefon 5695 4038
anthonsen@mail.tele.dk
Suppleant
Trine Stilling
Segenvej 8
3700 Rønne
Telefon 6088 8211
trinecarlsen@gmail.com
Suppleant
Anders Pedersen
Pælevej 15, Listed
3740 Svaneke
Telefon 5649 6703
anderskp@live.dk
Suppleant
Liselotte Jensen
Hasselvej 12
3790 Hasle
Telefon 5127 9699
highlander@paradis.dk
Revisor
Rønne Revision
St. Torvegade 12
3700 Rønne
Telefon 5695 0595
www.ronnerevision.dk

www.levbornholm.dk

ANNONCESALG
Rosengrenen ApS
Hovedgaden 8 · 8670 Låsby · Tlf. 86 95 15 66
(kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00)
Mail: info@rosengrenen.dk
– hvortil alle spørgsmål
vedr. annoncer bedes rettet.
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Intryk ApS • Tlf. 70 21 10 00 • www.intryk.dk

