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FORMANDEN HAR ORDET

Problemer med
ledsageordningen
For de udviklingshæmmede og handicappede, der er afhængige af andres hjælp,
er ledsageordningen en helt essentiel del
af livet.
For os, der er raske, er det naturligt, at vi
kan deltage i demokratiet, tage ud i naturen
og få frisk luft eller få kulturelle oplevelser ved koncerter, i teatret eller biografen.
Selvom man ikke selv har mulighed for at
tage af sted uden andres hjælp, skal det
være mindst ligeså naturligt. Derfor er disse
ting en del af FN Handicapkonventionen,
som Danmark tilsluttede sig for 10 år siden.
Men når sparekniven svinges over vores
område, som det sker i øjeblikket, er ledsageordningen et område, som regnearkene
har fået øje på. Her er penge at spare. LEV
mener, at et stop for ledsagelse er i strid
med Serviceloven, og det bør indbringes
for Ankestyrelsen, hvis man får frataget sin
ledsagelse.
Men én ting er, hvad kommunen indenfor
loven skal leve op til. Noget andet er, hvad vi
kan blive enige om er rimeligt. Hvor meget
kultur, viden og åndelighed skal det enkelte
menneske have ret til at have adgang til?
Selvom ledsageordningen måske er dyr,
må vi spørge, ønsker vi virkelig, at det er
de udviklingshæmmede og handicappede,
der skal betale for nedskæringer i kommunens drift?
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Ønsker vi, at handicappede og udviklingshæmmede skal isoleres på institutionerne på samme måde som i 1950’erne?
Hvad blev der af handicappedes basale
rettigheder til at tage del i samfundet på
lige fod med raske?
Disse spørgsmål må vi stille på politisk
niveau, da det er her rammen for kommunens drift fastlægges. Men for at vi virkelig
kan debattere dette, er vi afhængige af,
at vi kender omfanget af besparelser på
området.
Vi vil derfor i kredsbestyrelsen meget
gerne høre fra pårørende eller brugerne
selv, hvis de oplever forringelser i deres
ledsagelse – eller har oplevet det indenfor
de seneste år.
Ofte kan det være svært for os at gøre
så meget i den enkelte sag, men det giver
os et indblik i problemets omfang. Hvis
man er medlem af LEV, har man mulighed
for at benytte rådgivningen. Her kan man
få svar på, hvad man har ret til, og man kan
få gode råd til, hvordan man muligvis kan
komme videre, og hvordan man kan klage.
Man kan få kontakt til rådgivningen ved
at ringe til hovednummeret hos LEV, og
kredsbestyrelsens medlemmer kan kontaktes vha. kontaktoplysningerne på bagsiden
af bladet.
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NYTÅRSHILSEN
Da vi nu har taget hul på et nyt år, er det
på sin plads med bestyrelsens nytårshilsen. Det er et år, der til stadighed står i
forandringernes tegn. Forandringer i den
måde vores samfund vælger at behandle
nogle af sine mest sårbare borgere på.
I LEV kan vi efterhånden føle, at vi og de
andre handicaporganisationer, er de eneste,
der er tilbage til at kæmpe for handicappede personers retssikkerhed. Tidligere var
det pædagogiske personale på bosteder,
dagtilbud og andre steder en slags advokater for borgerne. De stod fast, når deres
beboere havde brug for hjælp og de ydede
en arbejdsindsats ud over det sædvanlige.
Sådan er det sjældent mere. Vi kan naturligvis ikke bebrejde de ansatte. Den tildelte
ramme til de enkelte steder er efterhånden
så lav, at der ikke længere er skåret ind
til benet, men ind i benet. Det giver ikke
meget tid og overskud til at yde en indsats
udover det allermest basale.
Der er heldigvis stadig mange borgere,
der har nogle gode pårørende. Om det er
forældre, børn eller søskende, så er mange
borgere efterhånden dybt afhængige af, at

deres pårørende hjælper dem med mange
forskellige ting. Disse utrættelige pårørende
fortjener en tanke og et tak for deres indsats.
Men der er også borgere uden pårørende, eller med pårørende, der ikke længere magter at hjælpe. Disse borgere er vi
særligt bekymrede for, for hvem er deres
advokater? Disse mennesker er blevet ofre
for, at den basale menneskelighed, der
tidligere prægede den danske forsorg er
forsvundet. Når økonomisk vækst er det
parameter vi helst måler vores samfund
efter, må andre parametre vige. Måske er
det på tide, at vi sætte menneskelighed
før økonomisk vækst? Måske behøver de
rigeste ikke hele tiden at blive rigere, når
vi samtidig kan se, at det forholder sig omvendt for de allersvageste?
Bestyrelsen i LEV Bornholm vil gerne
ønske vores medlemmer et rigtigt godt
nytår. Vi vil også gerne sende en nytårshilsen til de pårørende, til socialpædagoger
og til social- og sundhedsassistenterne på
bosteder og andre tilbud på Bornholm. Men
en særlig tanke sender vi nu alligevel til de
svageste borgere, med håb om, at menneskeligheden alligevel vender tilbage i 2017.

GODT NYTÅR
fra bestyrelsen
i LEV Bornholm
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Ny hovedbestyrelse,
ny landsledelse
Hovedbestyrelsen i Landsforeningen afholdte sit første møde efter
repræsentantskabet den 10. december 2016.
Her valgte man nyt f okuspunkt for den kommende periode.
Der er måske ikke noget at sige til, at man
bliver en lille smule nervøs. Hvis man er
helt ny i en sammenhæng, skal man lige
finde ud af, hvilket ben man skal stå på.
Af Henrik Stilling
Sådan var det for rigtig mange fredag d. 9.
december og lørdag d. 10. december, da
Hovedbestyrelsen afholdte sit første møde
efter Repræsentantskabsmødet i november.
For ikke blot var halvdelen af medlemmerne
af Hovedbestyrelsen til deres første HBmøde i LEV, også Forretningsudvalget er
blevet skiftet ud på samtlige poster, og
som det nok er bekendt har vi også fået ny
landsformand og selv næstformanden er ny.
Ja, ny og ny er måske så meget sagt, der
var mange års LEV-erfaring samlet i Handicaporganisationernes Hus de to dage. Men
netop fordi mange var nye i deres hverv,
var der brug for en grundig præsentation
af de enkelte HB-medlemmer, hvilket skete
fredag aften efter lidt mad.
Medlemmerne var blevet bedt om at
pege på 2-3 politiske områder, som man
havde særlig interesse for. Selvom der var
flere forskellige bud, var der alligevel nogle
enkelte emner, der især blev fremhævet.
Mange pegede på de nye regler om førtidspension, miljøskift og ledsagelse samt
LE V

B OR N H OLM

tidlig indsats. Listen var meget længere,
men netop disse emner, var der mange der
ytrede interesse for.
Selve HB-mødet startede lørdag kl. 9.00.
Efter gårsdagens opvarmning var talelysten
stor, og i det hele taget bar den nye Hovedbestyrelse præg af, at bestå af en række
engagerede og ivrige mennesker.
Der var ikke færre end 26 punkter på
dagsordenen, men mange punkter var af
mere formel karakter. Mest interessant var
diskussionen om det næste fokuspunkt. Den
forrige Hovedbestyrelse har prøvet noget
nyt ved at vælge et særligt fokuspunkt for
en periode.
Det første fokuspunkt var førtidspension,
hvilket bl.a. har medført, at vi her på Bornholm har rejst spørgsmål i Handicaprådet.
Forretningsudvalget havde indstillet, at der
skulle være fokus på STU i den kommende
tid, men på mange af de regionale møder,
var der ytret ønske om fokus på ledsageordningen.
Efter en længere diskussion besluttede
Hovedbestyrelsen, at det næste fokuspunkt
skal være ledsagerordningen.
Da mødet sluttede kunne landsformand
Anni Sørensen samle op på begivenhederne
og konstatere, at Hovedbestyrelsen går
en spændende tid i møde med masser af
energi og lyst til at gøre en forskel.
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LEV Bornholm
Inviterer til medlemsmøde
i Åkirkebyhallen, mandag
den 6. marts 2017 kl. 18.00
Med underholdning af Bjarne Kuhre.
Vi starter kl. 18.00 med at byde velkommen.
LEV Bornholm vil efterfølgende være vært ved en ret varm mad
samt 1 øl, vand eller et glas vin.
Derefter har LEV Bornholm fornøjelsen at uddele årets
LEV Bornholm Pris 2016.
• Bestyrelsen beretning for året 2016 ved formanden Henrik Stilling.
• Kredsens regnskab 2016 ved kasserer Per Holm.
Bjarne Kure er på banen med sit 5. ”enj-maj-sjov”.
Vi forventer at være færdige inden 21:00 tiden.
Vel mødt – vi håber at se rigtig mange.
Tilmelding sker ved at ringe eller sende en mail til:
Timm Kuhre, Sdr. Lyngvej 31, 3700 Rønne
Eller mail: kkuhre@hotmail.com
Telefon 29 92 54 78

Sidste frist
for tilmelding
26. februar

DEADLINE:

Indlæg til næste blad skal være redaktionen
i hænde senest den 31. marts 2017.
LE V
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LEVs årsfest 2016
Den 5. november holdt LEV sin årlige fest
på ”Fredensborg”, det blev en rigtig god
aften. Vi mødtes kl. 17, hvor vi startede med
at spise en lækker buffet, der var noget for
en hver smag.
Især var tarteletterne et hit, men der var
også en let forret med noget tunsalat, af
de varme retter var der blandt andet små
hakkebøffer, omrullet med bacon og meget
andet god mad. Vi sluttede med bagt æblekage, kaffe, te og hjemmebagte småkager.
Der var gang i salget af vin, øl og vand til de
ca. 100, der tog imod invitationen fra LEV.
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Der var musik af AMEX, mange af de
unge var oppe at danse og synge, mikrofonen var til fri afbenyttelse, hvad vores
brugere tog godt imod. Vores formand
og formandinde blev sat på et par stole
på dansegulvet og Anders sang for dem,
til stor fornøjelse for mange.
Festen sluttede kl. 22, så alle kom hjem
til deres bosteder inden vagtskiftet.
Det var en god aften, hvor også mange
forældre og andre familiemedlemmer deltog. Jeg tror, at alle havde en rigtig god
aften.
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JULEMARKED
PÅ SØLYST/SKOVLYST
Den 24. november 2016
Af Alling, Mika, Simon, Eva
Der var forskellige boder med nogle af de
ting, der er blevet fremstillet på dagtilbuddet gennem året.
Der blev bl.a. solgt æblemost fra egen
plantage, småkager fra bage holdet, forskelligt sy- og strikketøj fra håndarbejdsgruppen, fuglekasser og nisser fra træværkstedet, skåle og pynteting fra keramikgruppen
samt meget andet.
Køkkengruppen serverede gløgg og
æbleskriver og De Skæve Toners orkester
gav en lille julekoncert, og Alling og Line
underholdt på harmonika og sang.
Mika udtaler: ”Alle på Klintebo er stjerner”.
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JULEFROKOST I RØ
Af Alling, Mika, Simon og Eva
Traditionen tro blev der holdt julefrokost i
Rø. I år var det den 14. december.
Der var Luciaoptog, hvor luciapiger og
nissedrenge sang julesange. Vi havde besøg
af julemanden, som førte an i dansen om
juletræet, og De Skæves Toners orkester
fra Strøby / Skovlyst gav en lille koncert.
Den gode flæskesteg og risalamanden blev
leveret af Rø Selskabslokaler, og der var
adskillige mandelgaver. Andy spillede op
til dans som DJ assisteret af Mika, og det
var alt i alt en dejlig fest for alle deltagere.
Det blev en meget festlig dag. Rø Aktivitetscenter havde dækket borde og pyntet
smukt op i gymnastiksalen.
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LEV BORNHOLM
inviterer alle friske og glade børn og
deres forældre/bedsteforældre til legedage i
DGI-Hallen, Torneværksvej 1D, Rønne
Det sker på to søndage i det nye år:
5. februar + 19. marts
alle dage er fra kl. 10 til kl. 12
Alle børn er velkomne med deres forældre og/eller bedsteforældre. Man behøver ikke være medlem af LEV.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød gerne op i god tid
og hjælp med at sætte redskaber op. Der er kaffe/te til
de voksne og en grovbolle og frugt til de fleste.
Spørgsmål kan rettes til kredsformand for
LEV Bornholm, Henrik Stilling, på telefon 26 17 08 29
eller e-mail: hstilling@gmail.com
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Mathias’ ferie
på Mallorca
I oktober tog Mathias og familie med flyveren fra Rønne til Mallorca, hvor vi skulle
nyde en uges ferie med bedsteforældre,
sol og badning.
Mathias, der er meget glad for vand, lå i
poolen så snart han kunne komme til det.
Der hyggede han sig bl.a med sin storesøster Maja og lillebror Mads.
En af dagene lejede vi en bil, og kørte
på tur i bjergene. Det var en flot tur, hvor
vi nogle steder følte at vi kørte lige under
skyerne.
Om aftenen efter aftensmaden spillede
Mathias billiard med far og farfar.
Tak til LEV Bornholms feriefond
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40-års jubilæum
Den 1. januar 2017 havde Birger L. Kofod 40-års jubilæum
på Dagtilbud Strøby/Skovlyst.
Birger havde inviteret gæster til frokost
mandag den 2. januar på Dagtilbuddet.
Gæsterne, deriblandt Birgers bror Steen
og en tidligere ansat, mødte op med godt
humør og fine gaver.
Der blev holdt flere taler og skålet for
Birger. Birger havde en dejlig dag, og alle
gæsterne hyggede sig og nød den lækre
frokost.
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Birger holdt fest sammen med beboerne i Langhuset den 8. januar.
Birger fik mange gaver og rigtig god mad, som han havde valgt fra
Åkirkeby Hallerne, kalvesteg og lagkage til dessert.
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A R R A N G E M E N T E R I K U LT U R H U S E T
En af de største begivenheder Kulturhuset
havde i efteråret var en koncert med Ole
Kibsgård og Christian Bech den 3. november.
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 havde længe haft et stort ønske
om at optræde sammen med Ole Kibsgård,
kendt fra en lang række bands og især fra
Shu-bi-dua og børneprogrammet Kaj og
Andrea. Desuden har Ole Kibsgård sit eget
program ”Syng og Gæt” på Charlie, hvor
han inviterer kendte musikere ind i studiet.
I dette tilfælde var det Christian Bech,
som havde inviteret Ole Kibsgård. Han
havde selv kontaktet Ole Kibsgård, og sandelig om ikke det lykkedes de to at finde
sammen denne aften, hvor de optrådte
for et stort publikum. Med sig havde de to
garvede musikere Michael Friis på bas og
Lars Juul på trommer. Det var en forrygende
aften, som både publikum og ikke mindst
Christian Bech sent vil glemme.
Senere i november havde vi spilleaften
og koncert med Ølle Bølle Band, og resten
af november og hele december måned
var naturligvis præget af julen. Vi havde
vores traditionelle arrangementer, som var
juleværksted med at lave adventskranse
og kalenderdekorationer, julebal på Hotel
Griffen, julebagning, Luciaoptog med Ding
Dang Koret med efterfølgende juleklip,
og to dage før jul havde vi julebanko med
masser af flotte gevinster.
Det nye år startede stille og roligt op med
en hyggelig filmaften. Ellers byder januar
og februar måned på lidt af hvert lige fra
koncert med Jacob Norren, folkedans og
Ølle Bølle Band, underholdning med koret
Piblana og ungdomsdiskotek.
LE V
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Penge fra Phillipsfonden
Vi var så heldige at modtage penge fra Phillipsfonden til 3 højdeløftere
til vores værksted på Sandemandsgården.
Disse geniale maskiner letter vores arbejde
i den grad, så vi undgår tunge løft og uheldige arbejdsstillinger, når vi f.eks. udfører
arbejdsopgaver for JENSEN DEMARK og
Ole Almeborg A/S.
Der var stor jubel, da disse fine, gule maskiner kom den 14. oktober 2016. Der var
klapsalver, flag og Søren Vaupell Christensen Leder af Sandemandsgården fik æren
at klippe stålvirerne over på højdeløfterne.
De er siden blevet brugt flittigt hver dag.
Den 22. december tog vi en tur til Åkirkeby Kirkegård, hvor vi takkede Phillip og
vi satte et par hyacinter og tændte et par
lys ved hans grav.
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Værkstedsgruppen på
Sandemandsgården har
fået ny arbejdsopgave
Vi keder os aldrig på Sandemandsgården. Vi har nemlig fået en ny
arbejdsopgave fra vores samarbejdspartner Jensen Danmark. Denne
gang er det bøjler, vi skal lave!
Jensen Danmark laver kæmpe maskiner til
vaskerier rundt om i hele verden. Den bøjle
som Sandemandsgården laver, bliver brugt
til at føre tøj igennem vaskeriet, fra den ene
maskine til den anden.
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Vi fik arbejdsopgaven sidst i august
måned 2016 og indtil videre har vi lavet
22.480 bøjler. Vi er meget glade for vores
nye opgave.
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Julegudstjeneste og julehygge
4. juledag havde vi traditionen tro julegudstjeneste i Bodilsker, hvor Frederikke
fortalte om julebudskabet og vi sang de
kendte julesalmer. Kirken var pyntet med
blomster og gran, og juletræet stod med
lys og stjerner.
Bagefter samledes vi i præstegården,
hvor juletræet stod flot pyntet og med le-

vende lys. Efter gløgg og æbleskiver blev
saksen fundet frem, så vi kunne få klippet
noget af pynten af træet. Pynten indeholdt
slik og chokolade.
Vi siger tak til Frederikke, som igen lagde
stuer til vores julehygge.
Karen Kuhre

Velkommen til

PÅSKE
GUDSTJENESTE
I BODILSKER KIRKE
PALMESØNDAG
den 9. april 2017 kl. 10.30

I samarbejde med os inviterer
menigheden i Bodilsker til glad
gudstjeneste.
Vi vil lytte til musikken, synge sammen, mærke fællesskabet og den
særlige stemning, der er i en kirke
og høre præsten fortælle.
Kom, se lyd blive til lys og farver,
del gudstjenesten med os og snyd
ikke dig selv for en af årets varmeste gudstjenester.
Gudstjenesten er åben for alle, men
den er særligt tilrettelagt for os.
Netværksgruppen Kirken og
Udviklingshæmmede
Sognepræst Frederikke Kjeldsen
og Karen Kuhre, LEV
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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.

Firmamedlemskaber








Medlemskontingent: sæt venligst X		

Du kan også tilmelde dig på www.lev.dk

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

HUSK
PORTO

LEV Bornholm-prisen
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 Bornholm-prisen, 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.
Prisen uddeles af bestyrelsen for LEV
Bornholm på medlemsmødet i Åkirkebyhallerne d. 6. marts 2017, på baggrund af de
indstillinger, der er indkommet.
Indstillinger til LEV Bornholm-prisen skal
være begrundede og sendes på mail til
hstilling@gmail.com senest mandag den
20. februar.

Lodsedler 2017
Igen i år sælger LEV Bornholm lodsedler i tiden fra 18. februar til 17. april, hvor
overskuddet går til at forbedre de udviklingshæmmedes vilkår på Bornholm. Tag
godt imod vores mange trofaste sælgere, når I møder dem.
Venlig hilsen bestyrelsen

Så er vores nye hjemmeside gået i luften
På adressen www.levbornholm.dk finder du hurtigt nyheder, kontakt
oplysninger samt en kalender med vores kommende arrangementer.
Du kan også abonnere på vores e-mail-nyhedsbrev,
som vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af.
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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

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.

SATS OG TRYK
Intryk ApS • Tlf. 70 21 10 00 • www.intryk.dk

