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FORMANDEN HAR ORDET

Hvad er fremtiden
for Løvstikken?
Et af de problemer, vi har her på Bornholm,
er, at tingene nogle gange bliver for små.
Tingene kan naturligvis også blive for store
– tænk bare på, hvordan man rundt om i
landet laver store institutioner, hvor borgere med udviklingshæmning både kan
bo og have deres fritidstilbud.
Men ikke på Bornholm. Her er tingene
små. Når man kan tale om, at tingene bliver
for små, er det fordi, der er for få brugere
af et tilbud, og prisen for tilbuddet bliver
alt for høj pr. borger. Allerede i efteråret
kunne kommunen konstatere, at det netop
er problemet med Løvstikken – aflastningsinstitutionen i Klemensker.
For de der ikke kan huske det, er Løvstikken netop en sammensmeltning af to institutioner, og med oprettelsen af Løvstikken
i Klemensker kan man huse både dag- og
nataflastning, og der er således både børn
og voksne brugere af institutionen. Men
der er blevet for få.
Allerede i år mangler der i omegnen
af en million kroner til at få institutionen
til at løbe rundt. Pengene til institutionen
tildeles ved hjælp af en taxameter-model,
hvor hver bruger udløser en sum penge til
institutionen. I kraft af at der er færre og
færre brugere, er der færre og færre penge
fra taxameter-tildelingen.
Derfor har man undersøgt muligheden
for at flytte brugerne i Løvstikken til en eller
flere andre lokationer. Bosteder har været
nævnt. Efter at dette er blevet undersøgt,
kan politikerne konstatere, at den løsning
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vil være alt for dyr. Det vil være langt billigere at blive i huset i Klemensker.
Efterfølgende er man gået i gang med at
undersøge, om der i stedet kunne være andre, der kunne flytte ind i Løvstikken og dele
lokationen med de nuværende brugere. En
pragmatisk tanke der kan få økonomien til
at gå op, og økonomien skal gå op.
Der er simpelthen ikke penge i kommunen til at løse udfordringerne på anden
vis, og med en meget dyster udmelding om
kommunens økonomi i 2020 kan vi vist
alle sammen begynde at forberede os på
ubehagelige besparelser i det kommende
budget.
Alligevel kan det blive rigtigt svært at få
kabalen i Løvstikken til at gå op. For hvem
er det, der skal flytte ind? Mælkebøtten har
været nævnt som en mulighed. Daginstitutionen har i øjeblikket i omegnen af ti børn
indskrevet, og den er derfor en del mindre,
end den var for 10 år siden. Men den har
flere børn nu, end den har haft i de nævnte
sidste 10 år, og der er gode argumenter for,
at institutionen fortsat skal bevares.
Argumenterne er naturligvis de samme,
som vi har fremført under de utallige lukningsforsøg, vi har været igennem. To argumenter mod en flytning til Klemensker er:
1) de særlige rammer der er i Svaneke, hvor
der bl.a. er dyre legeredskaber og andre
ting som institutionen har fået af Philipsstiftelsen og
2) der er tale om børn med udtalt behov for
stabilitet og forudsigelighed.
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En anden mulighed, der arbejdes med,
er at rykke dele af STU til Klemensker. Der
mangler plads på Sveasvej til en del nye
STU’ere og så var det jo en oplagt mulighed
at rykke en del af dem til Løvstikken. Men
planerne er mere oplagte ud fra økonomi
end et pædagogisk og etisk perspektiv.
En del af eleverne på STU er kognitivt
meget svage, og hvis de flyttes sammen
som en gruppe, vil de ikke have nogen interaktion med hinanden, det er de for svage
til. Hvis de skal have et tilbud, der giver
mening på et socialt plan, skal de være sammen med de mere velfungerende STU’ere,
der kan grine og lave sjov. For enkelte af
STU’erne kan det endda ende med, at de

bliver brugere af både Løvstikken og STU i
Løvstikken, hvilket betyder, at de kommer
til at opleve færre miljøskift.
Der er dermed lagt op til en dårlig løsning for Løvstikken. Kommunen står i et
dilemma, da den dårlige økonomi kombineret med et lavt brugertal i institutionen
betyder, at man må træffe en beslutning
som der ikke vil være tilfredshed med. Jeg
vil opfordre politikerne til at beslutningen
træffes på baggrund af en dialog med alle,
der kan blive berørt af beslutningen, og
med repræsentanter fra organisationerne
samt institutioner i kommunen. Lad os få
en bred diskussion om mulighederne, og
lad os få udfordringerne frem i lyset.

KOORDINATOR SØGES
LEV søger en koordinator til netværket Kirken og Udviklingshæmning.
Koordinatoren skal sammen med sognepræst i Olsker, Kristoffer Nielsen,
planlægge 3-4 årlige gudstjenester rettet mod mennesker med en kognitiv
funktionsnedsættelse.
Præsten står for selve gudstjenesten, men koordinatoren skal:
• Koordinere datoer med Kristoffer Nielsen og LEV Bornholm.
• Stå for kaffe/kage-arrangement i forlængelse af gudstjenesten.
• Sørge for rettidig indbydelse til arrangementerne gennem LEVs kanaler
(medlemsblad, brev til medlemmerne, internet mv. LEV sørger for alt
dette).
Hvis det kunne være noget for dig, får du meget frie hænder til at forme
arrangementerne i omfang og indhold, og LEV kan finansiere eventuelle
udgifter. Du tager direkte kontakt til LEV Bornholms kredsformand Henrik
Stilling, hvor du også kan få svar på eventuelle spørgsmål.
Henrik Stilling kan kontaktes på tlf.: 2617 0829 (læg en besked på svareren) eller mail: kontakt@levbornholm.dk

LEV Bornholm
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Formandens
beretning

Det har været et år, der især har været
præget af sagen om skovhjælperne, der
kørte på sit højeste i september måned.
I den periode kunne jeg godt mærke, at
det er svært for mig at afsætte den tid, det
nogle gange kræver at være formand for
LEV Bornholm. De pårørende ledte desperat efter nogen, der ville hjælpe dem i den
situation, de sad i.
Jeg ville rigtig gerne have holdt møder
med dem, besøgt skovhjælperprojektet,
afholdt dialogmøder med politikerne osv.
Men det havde jeg bare ikke tid til.
Vores bestyrelse besluttede at melde ud,
at vi i LEV Bornholm ikke har ressourcerne
eller kompetencerne til at arbejde videre
med sagen. Begge dele er sandt. Det ser
heldigvis ud til, at der bliver arbejdet på at
finde en permanent løsning, så skovhjælperprojektet kan fortsætte, og jeg deltog i
det dialogmøde, der blev afholdt for nylig.
Men det må stå helt klart, at de ressourcer,
vi har i bestyrelsen, ikke rækker til, at vi
kan slippe, hvad vi har i hænderne, og gå
dybt ind i en sag.
Med hensyn til kompetencerne, så er
det til gengæld noget, vi kan arbejde med.
Langt de fleste sager handler kort sagt om
borgernes basale rettigheder. Derfor er der
en fem, seks retsprincipper, som alle, der
er aktive i LEV, kan have på rygraden, og
6

som i langt de fleste henvendelser er det,
der skal svares, når folk beder om et råd.
Det er især principperne om:
• At der i alle sager skal foreligge en konkret og individuel vurdering.
• At borgeren altid har ret til at medvirke
i egen sag.
• At der skal foreligge en afgørelse med
klageadgang.
• At der skal være informeret samtykke.
• At minimumsvarsel skal overholdes.
På landsmødet, der blev afholdt i Nyborg
i starten af november, sad jeg i en arbejdsgruppe, hvor vi netop drøftede, hvordan
disse lidt simple retsprincipper skal være
nemme at få adgang til. Vores anbefaling til
sekretariatet blev, at der skulle udarbejdes
en overskuelig pjece, der kort beskriver retsprincipperne, så vi nemt kan finde dem frem.
Steen, Trine og jeg var afsted til landsmødet. Og man må bare sige, at det er godt
givet ud. Vi bliver altid klogere, når vi er
afsted, om ikke andet af at tale med LEVfolk fra de andre dele af landet.
Én af de ting, jeg hører i øjeblikket, er,
at der er mange problemer på bostederne
rundt omkring i landet. Mange steder er
præget af dårlig ledelse, sygemeldinger
og manglende ressourcer. Ofte er der brug
for at låse dørene, og vi har set nogle helt
LEV Bornholm
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uacceptable sager i fx Århus. Men det er
jo ikke helt det, vi ser her på Bornholm.
Når jeg kommer ud i fx Gartnerparken, så
føles det som et hjem, det føles som et rart
sted at være. Det er måske et spørgsmål om
ressourcer? Nej, de bornholmske bosteder
er blandt landets billigste.
Hvad det præcis er, vi kan her på Bornholm, er lidt svært at svare på, men det
virker som om, at man i denne del af kommunen får det optimale ud af de penge
man får tildelt. Vi oplever i det hele taget,
at kommunens medarbejdere og chefer er
til at tale med, og vi har en løbende dialog
med dem. Det ville nok være svært at have
et samarbejde, hvis der var en lang række
ting, der ikke fungerede. Jeg ved godt, at
der dukker enkeltsager op, og at der er
mange ting, der kunne gøres bedre, men
det overordnede indtryk er, at det går OK
på Bornholm.
Én af de ting, jeg dog synes, vi kan mærke, er, at der for nogle år siden blev lavet
nogle besparelser på den pædagogiske ledsagelse. Vi vil fortsætte den dialogprægede
og brobyggende tilgang til kommunens center for handicap og psykiatri fremadrettet.
Vores sociale arrangementer er fortsat
succesfulde. Til vores årsfest kommer der
mange af medlemmerne, og det virker som
om, at det fungerer godt nede på Balka
Strand Hotel. I 2018 prøvede vi igen at lave
LEV Bornholm

et arrangement i forsommeren, og det blev
til en tur i Middelaldercenteret.
Jeres opbakning til arrangementet blev
meget større, end vi havde turdet håbe på,
og det gør, at vi får blod på tanden til at
lave et nyt arrangement i år. Vi har dog
ikke nogen dato endnu, da vi ikke har aftalt
noget konkret, men vi har en klar idé om,
hvor vi gerne vil hen.
Desuden er vores legedage kommet godt
i gang, og samarbejdet med DGI Bornholm
fungerer rigtig godt. Ved sidste legedag var
der 18 børn fra Mælkebøtten og Kildebakken, hvilket er rigtig flot. Vi er nu blevet
optaget i DGI som medlem, og det tror jeg
aldrig, der er en LEV-kreds, der er blevet før.
Sommeren bød også på et godt arrangement på Folkemødet. Det var første gang
med mig som formand, at vi som lokalkreds
stod bag et arrangement. Vi spurgte Sandemandsgården, om de ikke ville komme og
vise nogle af de daglige arbejdsprocesser
frem. Det blev et rigtigt godt arrangement.
Og med det vil jeg bede de fremmødte
medlemmer om at se frem mod det sidste
år, inden der igen skal være generalforsamling. Hvilke arbejdsopgaver vil vi gerne
have løst og have fokus på i 2020 og 2021?
Hvem skal sidde i bestyrelsen, og hvem skal
løse nogle af de mange opgaver, der fortsat
er i vores lokalforening? Jeg håber, at I vil
være med til at besvare disse spørgsmål.
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Medlemsmøde 2019
I ulige år, hvor der ikke er generalforsamling, inviterer bestyrelsen til medlemsmøde, hvor sidste års regnskab samt en
status for foreningen bliver præsenteret.
I år havde ca. 50 medlemmer valgt at deltage, og udover god mad og hygge blev de
også præsenteret for modtageren af dette
års LEV Bornholm Prisen.
Bestyrelsen havde modtaget flere indstillinger, men valgte at tildele prisen til
Martin Byder, der er håndboldleder i Aakirkeby IF. Læs begrundelsen for indstillingen
et andet sted i dette blad.
Bestyrelsen kunne endnu en gang præsentere et pænt stort underskud. Men selv-
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om det normalt ikke er noget at prale med,
så var det med tilfredshed, at formanden
kunne pege på, at underskuddet er et udtryk for de aktiviteter, der er i foreningen.
Der var da heller ikke nogle spørgsmål
til regnskabet fra medlemmerne, ligesom
at formandens beretning heller ikke gav
anledning til diskussion.
Der var dog lidt ros fra salen for udflugten til Middelaldercenteret i juni måned.
Formandens beretning kan også læses
her i bladet.
Som det sidste fik de fremmødte lov at
se billeder og film om Granit Kidz og deres
tur til Aalborg sidste år, som LEV Bornholm
ydede støtte til.
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Vores tidligere kollega Inger Marie Navndrup Johnsen
døde lørdag den 26. januar 2019.

Kære Inger Marie
Du er ikke hos os mere, og derfor har vi lyst til
at fortælle dig, hvilken betydning du har haft
for børnene i Specialbørnehaven Mælkebøtten
og for os som kolleger.
Du var et forbillede for os andre i dit kærlige og positive arbejde med de børn, som
havde særlig store vanskeligheder i kontakt
og kommunikation.

Du så muligheder for udvikling i hvert
eneste barn i alle de 27 år, du var ansat i
Mælkebøtten.
Du var altid en god og loyal kollega. Derfor sender vi dig taknemmelige og kærlige
tanker.
På dine tidligere kollegers vegne
Susanne, Gitte, Jette og Ulla

Besøg vores nyindrettede butik!
Glade hilsner
Linda, Malene og Anita

LEV Bornholm
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LEV Bornholm Prisen
I år gik LEV Bornholm Prisen til Martin Byder fra Aakirkeby I.F.
for hans initiativ til at starte LykkeLiga håndboldholdet ”Granit Kidz”.
Med prisen følger et diplom og en kontant
belønning på kr. 1.000,Her kan du læse begrundelsen for at Martin modtog prisen.
Kan børn og unge med udviklingshandicap
gå til holdidræt? Det kan godt være rigtig
svært, men med initiativet LykkeLiga er det
siden 2017 pludselig blevet muligt for flere
og flere børn rundt omkring i Danmark at
gå til håndbold. Der bliver spillet på børnenes præmisser, og alle kan være med.
Der er efterhånden LykkeLiga-hold i
hele landet med ikke mindre end 40 hold,
så op mod 600 børn med udviklingshandicap nu kan spille håndbold på ugebasis
og på den måde både få dyrket idræt og
samtidig indgå i sociale relationer.

LEV Bornholm

På Bornholm har vi også fået et LykkeLiga-hold, der kalder sig Granit Kidz. Over
20 børn træner nu hver eneste mandag i en
time i hallen her ved siden af os. Holdet blev
startet på ganske få dage i forsommeren
2018, og det var en enkelt håndboldleder,
der tog initiativet, og som næsten egenhændigt fik holdet op at køre.
Selvom der har været flere gode indstillinger til LEV Bornholm Prisen i år, og det
har været svært for bestyrelsen at vælge,
så vil vi gerne anerkende denne indsats,
der har vist sig at give motion, fællesskab,
livskvalitet og et ugentligt højdepunkt for
så stor en gruppe af børn med udviklingshandicap på Bornholm.
LEV Bornholm Prisen 2019 går derfor
til håndbold-leder i Aakirkeby Idræts Forening Martin Byder!
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Anette 60 år
Hip hip hurra og stort tillykke til
Anette, der blev 60 år den 12/1 2019.
Anette valgte at holde sin flotte runde
fødselsdag for hele Sandemandsgården
den 15/1 med lækker brunch til alle.
Det var en dejlig formiddag med masser
af hygge, god mad og skønne gaver.
Anette fik alt det, hun havde ønsket sig.

LEV Bornholm

15

Teater på
Sandemandsgården
Efter mange måneders øvning, hvor
vi har grinet og haft det sjovt med
hinanden, kom endelig den store dag.
Vi havde alle vores rekvisitter og kostumer
på plads og var da også en smule nervøse.
Publikum fik popcorn og saft, og mange
var mødt frem. Vi tør godt sige, at det var
en stor succes. Vi fik mange positive tilbagemeldinger og syntes også selv, at det
var godt.
Vi vil gerne sige tak til det dejlige publikum og for en dejlig dag.
Venlig hilsen teatergruppen
fra Sandemandsgården

LEV Bornholm
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Årsfest på Kildebakken
Traditionen byder, at der hvert forår er årsfest på Kildebakken,
og 2019 var ingen undtagelse.
I de to uger op til årsfesten arbejdede
alle eleverne på tværs af årgange med
det fælles tema: Astrid Lindgren.
Eleverne var delt ind i værksteder, der
arbejdede med hhv. Emil fra Lønneberg,
Ronja Røverdatter, Alle Vi Børn i Bulderby,
Karlson på Taget, Pippi og Brødrene Løvehjerte. Der blev malet, hamret, tegnet og
formet med papmaché. Der blev også hygget ind i mellem, læst historier og sunget.
De ældste elever var desuden et besøg på
Melstedgård.
Fredag den 5. april var alle elevernes søs
kende, forældre og bedsteforældre inviteret
til fest, hvor arbejdet blev vist frem. Det hele
startede dog i gymnastiksalen, hvor der
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blev fremvist en film, der var blevet lavet
undervejs, så man kunne se, hvordan der
var blev arbejdet.
Herefter var der ”fri leg”, hvor man kunne gå rundt mellem værkstederne og se de
forskellige ting, der var blevet lavet. Der
var også lidt, man kunne spise, fx Karlsons
”frikadeller med propeller”, og i bålhytten
blev der lavet kartoffelpandekager.
Som altid var årsfesten vel besøgt af
mange forældre, der også fik lejlighed til
at få talt lidt sammen over en kop kaffe.
Og sådan gik to uger og en årsfest, og
selvom det havde været sjovt og spændende, var der mange børn og voksne, der
glædede sig til at tingene kunne blive helt
almindelige igen om mandagen.
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Astrid rejste sammen med sin far,
mor og lillebror til Thailand lørdag
den 9. februar.
Efter 14 timers rejse fra Københavns Lufthavn, landede vi i Bangkok, hvor vi med
længsel skulle mødes med storesøster,
som havde været ude at rejse i Asien i 3
måneder. Der var STOR gensynsglæde.
Af Majken Tanderup
Vi kørte videre til en by ved navn Hua Hin,
hvor vi boede på et skønt hotel i en uge.
Vi oplevede en masse spændende ting,
var på ture til templer, markeder, kæmpe
vandland, elefantpark, stranden og badede
i poolen på hotellet.
Da ugen var gået i Hua Hin, tog vi videre
med bus. Vi kørte hele natten og mere til ca.
10 timer sydpå. Der tog vi en færge ud til en
ø ved navn Koh Samui. Vi skulle tilbringe
en uge der. Det var en meget smuk ø, med
mange forskellige seværdigheder.
Igen var vi på ture til smukke templer,
Buddhaer, et meget smukt vandfald, hvor
vi kunne bade. Vi badede også på stranden,
og det var også skønt at bade i poolen på
hotellet, når man kom tilbage fra tur.
Det var en ferie, hvor vi gik rigtig meget,
og trods Astrid nogle gange syntes, det var
hårdt, og hun blev træt, så klarede hun det
rigtig flot.
Astrid og hendes familie vil gerne takke
feriefonden for bidraget til vores skønne
ferie i Thailand.

Mange hilsner fra
familien Tanderup, Rønne
LEV Bornholm
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Kulturhusets arrangementer
At det er musik- og sangarrangementer,
der er populære i Kulturhuset, ja det fik
vi i den grad bekræftet, da vi havde besøg af Jacob Norreen i februar. Sikke en
aften med masser af mennesker og god
stemning.
Det samme oplevede vi i januar, da Simon
Sandbye & the Lovehandles underholdt
med gode dansenumre, og senere i februar
da AmaZing-koret gav koncert med deres
medrivende gospelsange.
Det var også noget af en begivenhed,
da Ole Kibsgaard og Christian Bech gav
koncert i marts.
Christian Bech er til daglig medlem af
brugerbandet Ølle Bølle Band, som har
øvelokale i Kulturhuset i Østergade. Han
bor på botilbuddet Stenbanen i Rønne.
Christian har længe haft et stort ønske om
at optræde sammen med Ole Kibsgaard,
kendt fra en lang række bands og især fra
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Shu-bi-dua og børneprogrammet Kaj og
Andrea. Desuden har Ole Kibsgaard flere
programmer på TV, hvor han inviterer
kendte musikere ind i studiet.
I dette tilfælde er det Christian Bech, som
havde inviteret Ole Kibsgaard, da Christian selv kontaktede Ole Kibsgaard tilbage
i 2016, hvor de gav koncert en novemberaften i Kulturhuset. Denne anden koncert
i 2019 blev igen en forrygende koncert i
Kulturhuset og parret har allerede aftalt
at mødes igen om 3 år.
I marts havde vi modeshow med tøj
fra genbrugsbutikken Røde Kors, som til
dagens anledning havde fået tilsendt en
ladning ekstra flot og moderigtigt tøj, og
så var det ovenikøbet billigt.
I maj måned har vi har en byvandring i
Rønne med et besøg hos Erindringscenteret
d. 9. maj, besøg af slædehunde sammen
med deres ejer d. 16. maj og en tur til by- og
havemusset Erichsens Gaard den 23. maj.
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Fastelavn i Langhuset
Traditionen tro blev der fastelavns søndag slået katten af tønden
i Langhuset på Klintebo.
Alle var festligt udklædte, og kreativiteten
havde igen i år været stor blandt både Langhusets beboere og personaler. Udklædningerne strakte sig fra dyreriget, hvor koen
og kaninen var repræsenteret, op til nonne,
klovn og fin dame.
Alle var i højt humør og klar på at slå
til tønden. Der måtte en del slag til, før-
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end tønden gav sig. Årets kattekonge og
-dronning blev en og samme person, Birger
Kofoed, tillykke til ham. Tønden var fyldt
med godter og appelsiner, som blev fordelt
blandt alle de deltagende.
Efterfølgende blev der budt på nybagte
fastelavnsboller og varm kakao med fløde
skum.

25

Færgen Hammershus
I mit praktikforløb fik jeg arrangeret en tur med færgen ”Hammershus”.
”Hammershus” er en af færgerne fra rederiet ”Bornholmslinjen”.
Dette fik jeg arrangeret, da Hjalmar har en
stor passion for færger og skibes indretning.
Han har tidligere filmet på forskellige færger rundt omkring i landet.
Men han har aldrig haft muligheden for
at kunne gå rundt og filme på en færge,
hvor der ingen passagerer var ombord.
Nu tog Hjalmar ud for at tage billeder
på færgen. Derefter har vi i fællesskab redigeret, og udgiver dem på YouTube, dog
først efter at vi har fået tilladelse fra ”Bornholmslinjen” til at lægge dem på nettet.
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Udover at vi filmede, fik vi oplevet de
lukkede områder på Færgen. Vi var oppe
på kommandobroen, og Hjalmar indgik i
en dialog med overstyrmanden på ”Hammershus”, hvor han havde nogle betænkeligheder omkring deres passagermeddelelser.
Hjalmar var dog mest interesseret i at
filme de offentlige dæk. Da han ville lave
denne video i forbindelse med mit praktikforløb, fik jeg arrangeret en tur ud til
færgen ”Hammershus”, der er underlagt
rederiet Bornholmslinjen.
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Julen i det lange hus
I år var julen i det Lange hus noget ganske
særligt, for i år kom selveste Julemanden
på besøg. Han hilste pænt på Preben, Troels,
Brian, Pia, Lill, Birger og Peter og spurgte
ind til, om de havde spist julemad, og om de
havde en god aften. Julemanden spurgte,
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om der var nogen af dem, som havde været
artige i år, hvilket alle enstemmigt mente, at
de havde været. Julemanden havde en fyldt
sæk på ryggen, og i den lå der skam også
en gave til dem hver. Gaverne og besøget
fra Julemanden gjorde lykke.
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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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