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FORMANDEN HAR ORDET

Mælkebøtten skal blive
hvor den er!
Efter budgetprocessen for kommunens
2020 budget er overstået, kan det konstateres, at alle spareforslag på vores område
igen er taget af bordet.
Det er vi naturligvis tilfredse med, men
der er nu alligevel et enkelt punkt, som
vi langt fra er tilfredse med. Det handler
om Mælkebøtten – specialbørnehaven i
Svaneke.
Forslaget om at flytte Mælkebøtten til
lokaler på Kildebakken var igen at finde
i sparekataloget, men selvom det igen er
taget ud af budgettet, så har politikerne
nu meldt ud, at Børne- og Skoleudvalget
vil ”starte en proces med at fremtidssikre
Mælkebøtten”. Det er politikersprog for at
skære noget itu, så det stort set ikke længere koster noget at have.
Der er altså en politisk vilje til 1) at sikre
Mælkebøttens fortsatte eksistens, hvilket
er positivt, og 2) at gøre det på en måde, så
det kun hjælper de børn, der har allermest
brug for den. Det er det sidste vi i LEV er
kritiske overfor.
På bestyrelsesmødet i oktober behandlede kredsbestyrelsen i LEV spørgsmålet,
og der var enighed hele vejen rundt: Vi
ønsker ikke, at Mælkebøtten skal flytte til
andre lokaler, Mælkebøtten skal blive, hvor
den er!

Når politikerne kan se det nødvendige i
at fremtidssikre Mælkebøtten ved at flytte
den til lokaler på Kildebakken, så skyldes
det, at børnetallet i Mælkebøtten er faldet
drastisk. Det kan selvfølgelig ikke forsvares,
at så få børn (og her taler vi under 10) skal
have så stor en matrikel til rådighed som
den på Møllebakken i Svaneke.
Men hvordan kan det være, at børnetallet
er faldet så drastisk på så få år? For 10 år
siden var normeringen næsten fire gange
så høj som nu, så hvor er de børn, der kunne
have hjælp og støtte af at gå i Mælkebøtten?
De er nu inkluderet på normalområdet med
støtte – og for nogle – meget støtte.
Vi vil have set på, om visiteringen til
Mælkebøtten foregår på en hensigtsmæssig måde. I dag er Mælkebøtten den sidste
løsning for børn, der ikke trives i normaltilbuddene, men måske burde det være
udgangspunktet.
Der er børn, der ville have gavn af Mælkebøtten, børn der får en dårlig start på
livet, og for hvem skolestarten bliver ligeså svær og hård. Hvis vi som samfund vil
hjælpe disse børn, bør vi investere i dem
– det er det eneste ordentlige at gøre.
I LEV vil vi gerne hjælpe disse børn, så
selvom vi har sagt det før, siger vi det igen:
Mælkebøtten skal blive, hvor den er!

Bestyrelsen for LEV Bornholm ønsker alle
medlemmer, annoncører og samarbejdspartnere
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
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Sæt ✘ i kalenderen
GENERALFORSAMLING

i LEV Bornholm
den 19. februar 2020

Indkaldelse med dagsorden ankommer
selvfølgelig i din brevsprække senere.
Husk, at vi uddeler ”LEV Bornholm-prisen” på
generalforsamlingen. Hvis du kender nogen,
der fortjener prisen, så skal du måske overveje
at indsende en indstilling. Vi skal have den i
hænde senest d. 9. februar 2020 på kontakt@
levbornholm.dk
LEV Bornholm-prisen er en anerkendelse af et
særligt stykke arbejde eller en indsats for udviklingshæmmede på Bornholm. Prisen består af et
diplom samt kr. 1.000,- der gives til hver person.
Prisen kan gives til en person eller flere personer.
For at komme i betragtning til LEV Bornholmprisen, skal man indstilles af én eller flere personer, der mener, at man har gjort en forskel for
udviklingshæmmede ved fx at tage initiativer
til aktiviteter, nye samværsformer eller ved at
have lagt en ekstraordinær arbejdsindsats for
målgruppen.
LEV Bornholm
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Stor opbakning til

rovfugleshowet
Sidste års succes med en medlemstur til
Middelaldercenteret har givet kredsbestyrelsen et rygstød til at arrangere nye
natur-/kulturture for kredsens medlemmer og familier. Da vi for nogle få år siden
forsøgte med en tur til rovfugleshow, var
der derimod ikke særligt mange, der ville
med. Alligevel syntes det som en god idé.
I oplægget til rovfugleshowet turde
bestyrelsen håbe på 30-40 tilmeldinger,
men ingen var forberedte på hele 97 tilmeldte! Blandt de tilmeldte var der børn
fra Mælkebøtten, børn fra Kildebakken,
beboere fra flere bosteder samt en masse
af de mange, der enten er eller har været
aktive i LEV. Der var nye ansigter, og der
var gamle ansigter.
Der var bestilt kaffe og kage samt sodavand. Inde i den store sal blev der sat
kaffebord op, og så var der ellers fri leg,
indtil showet startede. Showet var sat til
en times tid, men det var næsten ikke til
at holde tiden, da de ansatte så gerne ville
vise det hele frem.
Så vi fik både set pythonslanger, høns,
papegøjer, en latterfugl, en ugle, falke, kejserørnen og flere andre spændende dyr.
Som det kan ses af billederne, viste det sig,
at kassereren havde et særligt godt hoved
for en fugl at sidde på. Der var dog ikke
tale om en gebyr-grib.
Det blev en god eftermiddag, og alle tog
hjem med en oplevelse i bagagen. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der kom, for den
store opbakning til arrangementet.
Hvor skal vi tage hen næste år?
8
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Kredsbestyrelsen havde arrangeret en medlemstur
til Bornholms Rovfugleshow søndag 15. september,
og opbakningen var mildest talt overvældende.

LEV Bornholm
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Granit Kidz til LykkeCup i Aalborg
Bornholm har Danmarks sejeste LykkeLiga hold
– i hvert fald hvis vi selv skal sige det.
Granit Kidz spiller håndbold på 2. sæson
nu, og de har trænet hårdt. De er blevet
rigtig gode til at kaste og gribe bolden, til
at drible, til at lave mål, og ikke mindst til
at lave en perfekt highfive.
Årets store højdepunkt var da Granit
Kidz, trænere og familier drog mod Aalborg
for at deltage i LykkeLigas store sæsonafslutning i Gigantium.
Tidligt fredag morgen mødtes vi på Rønne havn, hvor vi steg om bord på bussen,
som skulle køre os til Aalborg. Humøret var
højt, og turen til Aalborg gik godt.
Lørdag skulle vi være i Gigantium til
indmarch kl. 10.00 – og sikke en fest, da
vores Granit Kidz gik ind i hallen sammen
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med ca. 40 andre hold til musik, stående
klapsalver og konfettiregn.
Granit Kidz spillede nogle gode kampe.
Holdånden var i højsædet, ungerne udviste
stor kampgejst, og de lavede et godt forsvar
og nogle gode angreb.
Dagen sluttede med medajleoverrækkelse og gallafest. Det var en fantastisk oplevelse, som kun har kunnet lade sig gøre,
fordi vi har:
• nogle meget engagerede trænere
• en hårdtarbejdende forældreforening
• gavmilde sponsorer
• støttende familier
• og ikke mindst nogle fantastiske håndboldglade unger.
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TURE UD I DET GRØNNE OG HYGGE I KULTURHUSET

Sommerens program i Kulturhuset hos Vennepunktet har været præget af mange ture
ud i det grønne. Vi har haft ture til Bornholmertårnet på Dueodde, spillet fodboldgolf
hos Bornholms Svæve- og Klatrepark i Rø,
været på mindfulness-tur i Sorthat/Muleby
og en tur til Sandvig i kulturugen, hvor byens borgere havde sat lys på byen.
Men vi har også benyttet vores dejlige
have til et par forrygende grillfester med dejlig mad og musik af henholdsvis Heat Makers og Martin Valentin. Vi har haft et havebal
med bandet Valentinos og en hyggelig aften,
hvor vi lavede snobrød, mens Frits Madsen
spillede på sin harmonika.
Efteråret og vinteren er over os, og det
byder på hygge og varme indenfor i Kulturhuset. Vi har vores ungdomsaftener
den første torsdag i måneden og spilleaf-
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ten den sidste torsdag i måneden. Mellem
disse faste arrangementer har vi spændende arrangementer. I oktober havde vi
besøgshesten Smilla og besøgshunden Milo
på besøg. Deltagerne fik mulighed for at
klappe både hest og hund, og de fik masser
af godbidder.
Vi varmer op til jul allerede den 14. november, hvor vi har en fællestur til teateret i
Rønne for at se Peters jul. Den 12. december
går Ding Dang-koret luciaoptog, og vi synger julesange sammen med Kalle Brandt.
Den 19. december har vi julebanko.
Hver tirsdag aften kl. 19-21 har vi kreativ
aften. Vi laver mange forskellige ting. En
ny aktivitet er at sy poser af genbrugsstof
som et led i plastik-frit Bornholm i samarbejde med Møbelfabrikken i Nexø. Alle er
velkomne.
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Mathias på eventyr med

Mickey Mouse
I sommerferien har Mathias og familie været en tur i Disneyland Paris.
Efter en laaang køretur ankom vi spændte
til det magiske eventyrland, hvor Mickey
Mouse og alle de andre Disneyfigurer er
vækket til live.
Sammen med far, Maja og Mads prøvede
Mathias nogle vilde forlystelser, som f.eks
Star Wars hyperspace mountain.
Han fik også lokket mor med i andre
mindre vilde, men sjove forlystelser som
Buzz Lightyear Laser Blast, hvor vi skød
med laser, og Hattemagerens tekopper,
hvor vi snurrede rundt og rundt.
Om eftermiddagen så vi den store Disney Stars on Parade, hvor vi hilste på bl.a.
prinsesserne, Peter Pan og Kaptajn Klo,
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Chip og Chap og den ildspyende drage,
som Mathias var meget fascineret af.
Vi spiste på Hakuna Matata-bar, hvor
Mickey Mouse og aben Rafiki fra Løvernes
Konge kom forbi. Mathias var ikke videre
imponeret over Rafiki, som fik besked på
at smutte. Men Mickey ville han gerne hilse
på.
Den ene aften, når mørket havde sænket
sig, så vi Disneys fantastiske Illuminationsshow med høj musik, lys, ild og raketter.
Det var en vild oplevelse.
Efter 3 magiske dage var vi mætte på
oplevelser, og vi vendte bilen hjemad mod
Bornholm igen.
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Gartnerparken
fyldte 20 år i maj
Der blev holdt en stor jubilæumsfest med
100 deltagere: beboere, pårørende og personale. Vi havde pølsevogn, hvor der blev
serveret flæskesteg, sandwich og pølser,
som var sponsoreret af LEV Bornholm –
TUSINDE TAK!
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Der blev serveret kaffe, te, kagehuse
og frugt. Vi havde amerikansk lotteri, der
var mange præmier og stor interesse for
at købe lodder.
Jacob Noreen spillede op til dans, og flere
beboere sang med.

17

Kridthuset
i sommerhus
Snogebæk var rammen i tre dage for tre
af Kridthusets beboere, som havde lejet et
sommerhus.
Det var en skøn tur med lange gåture i
skov og på strand og spabad. Vi har hoppet
på trampolin, gynget i haven, spist frokost
på Pakhuset, aftensmad på Røgeriet, is og
chokolade hos Kjærstrup, shoppetur i Nexø,
hørt musik, drukket en masse cola, fjollet,
grinet, hygget og virkelig bare nydt det.
Alt i alt en dejlig tur for både beboere
og personalet.

LEV Bornholm
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Granit Cup en stor succes
Den første LykkeLiga turnering på Bornholm blev på alle måder en succes,
da Aakirkeby IF og Granit Kidz var værter for ca. 40 børn og unge lørdag
den 14. september.
Granit Kidz har nu to gange været med ved
den store turnering LykkeCup i Aalborg. Så
det er måske ikke så mærkeligt, at Martin
Byder & Co. har fået blod på tanden til at
lave sin egen håndboldturnering. Med stor
opbakning fra både forældre, trænere og
en lang række sponsorer blev det ikke bare
muligt men også en stor succes at afholde
Granit Cup.
Dagen startede med indmarch, og de fire
klubber, der var på besøg, kom alle fra Jylland. Nogle klubber kunne stille med flere
hold, mens andre kun kunne stille med et
enkelt. På Bornholm er der så mange børn
med i Granit Kidz, at det godt kunne blive
til mere end et hold.
Der blev indledt med at spille kampe
med de lidt yngre børn, hvor der blev spillet
på tværs af hallen. Der var lidt sommerfugle
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i maven, men efterhånden blev holdene
mere livlige, og boldene fløj i mål. Der blev
også spillet kampe, hvor hele hallen blev
taget i brug, hvor nogle af de større børn
kunne være med sammen med trænere,
og grundlæggeren af LykkeLiga, Rikke
Nielsen, gav den også en skalle. Her blev
det tydeligt, at LykkeLiga især handler om
fællesskab, venskab, idræt og ikke mindst
at have det sjovt. Derfor var aftenenes fest
også en vigtig del af programmet.
Mon ikke at den store opbakning fra
alle sider kan gøre arrangørerne tilfredse,
og mon ikke, at alle, der har været med,
har haft en god dag. I hvert fald kan man
jo spekulere på, om der mon kommer en
Granit Cup 2020, og til det svarer Martin
Byder: Vi er meget opsatte på Granit Cup
2020. Lad os håbe, at det kan lykkes igen.
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Tematime på Sandemandsgården
Vi havde torsdag den 6. juni 2019 en tematime på Sandemandsgården.
Vi hyggede os i nogle små grupper, hvor
vi spiste lidt frugt og drak saft, mens vi talte
om, hvad det vil sige at være en god kollega.
Vi snakkede blandt andet om, hvor meget et smil kan smitte – så det er vigtigt at
smile til hinanden. Vi talte også om, hvad
det vil sige at have en dialog med hinan-

den, og hvorfor det er vigtigt at tale med
hinanden.
Alle grupper skrev nogle stikord ned og
har hængt dem op ude på gangen.
Vi har ugen efter evalueret på det, og
vi er alle sammen blevet enige om, at det
var rigtig dejligt at sidde og tale med hinanden om de her ting og blev enige om, at
det kunne vi godt gøre igen en anden gang.

Østre Sømarksvej 29 . 3720 Aakirkeby

Tlf. 50 93 78 09
www.bakkaroegeriet.dk
Bakkarøgeriet er etableret i 1938 og har siden virket som
et kvalitetsrøgeri. Bakkarøgeriet, der ligger romantisk
på sydkysten, ved et lille lokalt fiskerleje og den hvide
strand, er karakteristisk med sine kridhvide skorstene.
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Sandemandsgården 40 år
1. juli 2019 kunne Sandemandsgården fejre
sit 40-års jubilæum. Søren Vaupel Christensen bød de fremmødte hjertelig velkommen
og fortalte om husets historie gennem 40 år.
Blandt de fremmødte var blandt andre:
politikere, chauffører, forældre, søskende,
samarbejdspartnere, pædagogisk personale, andre dagtilbud og mange flere. Selv
TV2 Bornholm kiggede forbi og ønskede et
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interview med en af de brugere, der har
været med hele vejen: Tommy Jespersen.
Efter velkomsten var der både tid til
rundvisning i huset, hygge i det dejlige vejr
og ikke mindst uddeling af lækre flæskestegsburgere.
Sandemandsgården vil endnu engang
sige tusind tak for opmærksomheden og
de gaver, der medfulgte!
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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

Landsforeningen LEV er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at
forbedre udviklingshæmmedes vilkår.

By:

Postnummer:

Adresse:

Evt. samlevers navn (parmedlemskab):

Navn:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER:

*) Angiv her hvilket år du forventer at afslutte dit studie:

Undertegnede ønsker at blive medlem af LEV Bornholm

 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.
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