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Billedet er fra
sommerfesten
“Disko Dasko”
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FORMANDEN HAR ORDET

Efterårets opgaver
Sensommeren står for døren, og sommerferien er ved at være overstået. Også for
bestyrelsen i LEV Bornholm, der er parat
til at tage handskerne på igen og tage fat
på det arbejde, der ligger og venter.
Første bestyrelsesmøde efter sommerferien
er den 13. september. På medlemsmødet
i juni tegnede landsformanden et noget
dystert billede af tingenes tilstand. Så der
er nok at gøre, men hvad er det for nogle
sager, vi skal tage os af i løbet af efteråret?
Førtidspension
Allerede ugen inden første bestyrelsesmøde arrangerer vi en temaaften på Kildebakken kaldet ”18 år, hvad nu?”. Vi har
fået Sonja Pelle Nielsen fra LEVs rådgivning
til at komme herover for at fortælle lidt om
op og ned i lovgivningen, hyrdebreve og
bekendtgørelser. Vi har udfordringer her
på Bornholm med tilkendelser af førtidspension, som vi skal have gjort noget ved.
Øjenlægerne
Jeg har ikke plads på disse spalter til at
gennemgå hele sagen om øjenlægerne.

Men sker der ikke snart noget i denne sag,
så bliver vi nødt til at tage andre midler i
brug. Jeg har indtil nu sagt, at det politiske
system skal have lov til at virke, men står
sagen helt stille, bliver vi nødt til at tænke
anderledes. Underskriftsindsamling eller
andre aktioner – forslag modtages gerne.
KLAPjob
Selvom vi tidligere har skrevet om det
eksemplariske KLAP-job-samarbejde på
Bornholm, skal der ikke meget til, før der
kommer malurt i bægeret. Og med et projekt hvis fremtid i skrivende stund er uvis,
er der brug for at vi støtter op om det, så
godt vi kan.
Kommunalvalg
Kommunalvalget kommer til at fylde noget.
Vi er i dialog med flere partnere om at afholde valgmøder for udviklingshæmmede
og for vælgere i al almindelighed. Følg med
på www.levbornholm.dk
… og så glæder vi os naturligvis til Handicap Tour Coop De Bornholm, vi ses!

DEADLINE:

Indlæg til næste blad skal være redaktionen
i hænde senest den 13. oktober 2017.
LE V

B OR N H OLM

3

Besøg af landsformanden
I forbindelse med Folkemødet lagde landsformand Anni Sørensen
og næstformand Ib Poulsen vejen forbi Bornholm. Det blev også
til et møde med medlemmerne i Aakirkeby-Hallerne.
Knap 40 medlemmer var samlet i AakirkebyHallerne den 14. juni for at mødes om mad,
kaffe og en snak med landsformand Anni Sørensen. Efter en kort velkomst blev maden
serveret, og hyggesnakken gik ved bordene.
Da der blev serveret kaffe, kom Anni på
banen. Hun fortalte om nogle af de største
udfordringer, mennesker med udviklingshæmning og handicap står overfor i dag,
og dermed også hvad der er LEVs opgave.
Næstformand Ib Poulsen supplerede undervejs, og der var også enkelte spørgsmål
fra salen.
Da oplægget var færdigt, var der flere
kommentarer og spørgsmål. Både emner
som miljøskift, specialbørnehave og inklusion i skolerne blev vendt. Førtidspension er
selvfølgelig også et emne i disse dage, og
selvom man kan blive helt deprimeret, blev
også nogle af de positive historier fortalt,
fx KLAP-job og Handicap-tour.
Inden medlemsmødet var Anni og Ib
også med til kredsbestyrelsens møde. Det
var deres opfattelse, at vi stadig har en
velfungerende kredsforening her på Bornholm, og særligt vores indsats med mad og
sundhed på Kildebakken blev bemærket.
Fra kredsbestyrelsens side må vi sige
tak til Anni og Ib for at være med. Det var
rigtig godt at få deres input på det, vi laver
herovre. Der skal selvfølgelig også lyde
en tak til alle de medlemmer, der kom og
bakkede op om arrangementet.
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LEV havde sin hidtil største delegation på Folkemødet, og LEV
Bornholm var også med, selvom det var lidt på sidelinjen.
Der blev diskuteret sundhedstjek, handicapkonvention, KLAP-job og
meget mere. Her er billeder fra nogle af de mange arrangementer.

Næstformand Ib Poulsen (th.) diskuterer sundhedstjek for personer med udviklingshæmning.
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Paneldebat om KLAP-job. I rød trøje står Joan, der har fået job hos Færgen.

Landsformand Anni Sørensen i samtale med Knud Romer, Jens Hornemann (BHF) og
Kristian Hegaard (MF).
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Kulturhuset Vennepunktet marts 2017
Vennepunktets kulturhus havde i marts
måned besøg af Kor Ding Dang under ledelse af Kalle Brandt. Koret er en aktivitet
under Aftenskolen for specialundervisning
og låner lokaler hos Kulturhuset. Vi har en
aftale om, at koret giver koncert to gange
om året. Det er altid hyggeligt at høre og
opleve korets nyeste sange.
En anden der også kan synge, er Per Haspang. Han besøgte kulturhuset i april måned, hvor han introducerede deltagerne til
sjove sanglege med dans og bevægelse.
Aftenen sluttede vi af med mindfulness
med Rie Dettlaff.
I maj havde vi besøg af duoen Søn for Mor,
som spillede gode kendte numre. Det var
en hyggelig aften, hvor mange sang med
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og var ude at danse. Et af vores meget populære arrangementer er modeopvisning.
Her blev den seneste forårs- og sommermode fra Simons vist frem af Kulturhusets
egne modeller.
I sommerperioden forsøger vi at lave så
meget som muligt i vores have og ude på
øen. I starten af juni bagte vi snobrød over
bål i haven. Kalle Brandt stod for underholdningen med sin guitar og velkendte sange.
Et andet meget populært arrangement er
grillaftenerne. Vi havde den første grillaften
den 22. juni. Desværre viste vejrudsigten,
at vi skulle få regn og torden, men det blev
heldigvis aldrig til noget. Der blev grillet
bøffer og pølser, og Harmonika Horrana
leverede dansemusikken på denne forrygende sommeraften.
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Sommerfest
Vejret var nærmest perfekt – ikke alt for
varmt med lettere overskyet.
Efter velkomsttalen var der underholdning med ”De Skæve Toner”, og Stine og
Janet viste en sketch, hvor de optrådte som
gamle damer.
Derefter fik vi rejecocktail, frikadeller fra
grillen samt salat og flødekartofler. Desserten var som sædvanlig softice ad libitum.
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Efter frokost åbnede ”Andys Diskotek”,
og der blev danset på fliserne i haven, indtil
festen sluttede hen ad kl. 15.00.
Det var en dejlig fest med ca. 100 deltagere, brugere og personale fra Strøby/
Skovlyst, gæster fra Rø Aktivitetscenter
samt forældre, søskende og andre venner
af Dagcentret.

Den 14. juni blev den traditionelle sommerfest afholdt på AC Strøby/
Skovlyst. Temaet hed ”Disko Dasko”, og flere havde benyttet lejlig
heden til at klæde sig lidt ud, ligesom der var pyntet med plader, cd’er,
diskokugler m.m.
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Er du før
t
pensionis idst
kunne du og
dig at arb tænke
ejde?

Inklusion med samfundsværdi
- Vi har nu skabt 2200 job til førtidspensionister

Kontakt din lokale jobkonsulent via klapjob.dk
eller ring på tlf. 36 35 96 60

KLAP (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) er et
projekt under Landsforeningen LEV, med det formål at
skaffe mennesker med udviklingshæmning og andre med
kognitive vanskeligheder ind i skånejob på det ordinære
arbejdsmarked. KLAP har jobkonsulenter over hele landet,
som står til rådighed med flere oplysninger. KLAP har
lavet aftaler med mange virksomheder og organisationer,
som har åbnet op for skånejobansættelser.
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Traditionen tro tog Sandemandsgården en tur til Brændegårdshaven.
Vejret var fantastisk, stemningen høj, og prikken over i’et var, da to
norske skolekorps spillede musik for os, mens vi kunne nyde en is fra
kiosken. Tak for en rigtig dejlig dag!
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Høstgudstjeneste
i Sct. Bodils Kirke
onsdag den 30. august kl. 19.00
Vi vil lade roen sænke sig over os, lytte til mu
sikken, synge sammen, mærke fællesskabet og
den særlige stemning, der er i en kirke. Præsten
vil fortælle os om Gud, og vi vil bede sammen.
Alle er velkomne.
Vi glæder os til at se dig.

Åbning af ny Lidl-butik
Torsdag den 18. maj 2017 var en mindre
gruppe taget til Lidl i Rønne tidligt på
morgenen for at fejre åbningen af den nye
butik. Den røde løber var rullet ud, og der
var mange andre mennesker, der også var
troppet op.
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Lidl havde disket op med flere forskellige smagsprøver – specielt en faldt i vores
interesse, en ansat cyklede rundt og tilbød
gratis is.
Det var dejligt på en varm dag med sådan et morgenmåltid.
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➡

Kunne du tænke dig at gøre noget ekstra for
at hjælpe arbejdet for udviklingshæmmedes
livskvalitet på Bornholm? Vi søger nogle
medlemmer eller pårørende, der kunne
tænke sig at gøre en lille indsats – uden
nødvendigvis at skulle sidde i bestyrelsen.

Mødre, fædre,
søstre, brødre,
bedste
forældre og
gode naboer

– se her!

Aktive medlemmer søges!
Her er nogle funktioner, vi savner i LEV Bornholm. Måske er DU én af
dem, vi søger?
Medlemskoordinator
Du er omsorgsfuld og kan lide at tale i telefon. Måske er det dig, der skal sørge for
at give medlemmerne et ring, hvis de har
glemt at betale deres medlemskab. Det
kan også være, at du holder øje med runde
fødselsdage o.lign.

Festplanlæggere
Elsker du at arrangere en god fest? Synes
du, at vi kunne lave flere sociale arrangementer i LEV Bornholm? Måske har du så
også lyst til at hjælpe med at få arrangeret
dem. Fortæl os, hvad du kan bidrage med,
så vil din hjælp være meget værdsat.

Bisidder
Vi er uden bisiddere på Bornholm, så vi vil
rigtig gerne finde mindst én. En bisidder
kan hjælpe medlemmer, der fx skal til møde
med sagsbehandleren. Her kan et ekstra
sæt ører gøre en svær situation lidt lettere.
Da opgaven ofte skal løses på hverdage
i dagtimerne, er det især en god idé for
pensionister at træde til. Du vil modtage oplæring og være en del af LEVs bisidderkorps.

Bestyrelsesmedlemmer
Vi er nogle gode, stabile bestyrelsesmedlemmer, men der er altid plads til flere.
På et tidspunkt får Steen måske brug for
at blive aflastet lidt som sekretær, så ude
i fremtiden får vi brug for en person med
ordenssans, der gerne vil skrive referater
og lave dagsordener. Men andre med mod
på bestyrelsesarbejdet er også meget velkomne.

Hvis du har mod på at hjælpe, har spørgsmål til ovenstående eller har forslag til
andre funktioner, LEV Bornholm kunne have brug for, er du meget velkommen
til at kontakte bestyrelsen.
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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

Lodsedler 2017
Først en rigtig stor tak til alle, der har solgt lodsedler i år.
Enkelte sælgere er faldet fra af forskellige grunde (én efter ca.
40 år!), men der er også kommet nye til. Så igen i år er salget gået godt,
og der bliver et pænt overskud, som LEV BORNHOLM kan bruge i arbejdet med
at forbedre de udviklingshæmmedes vilkår på Bornholm.
Det er planen at sælge lodsedler igen i 2018, og jeg håber på samme gode
opbakning fra alle sælgerne. Endnu en gang stor tak.
LEV Bornholm v/ kasserer Per N. Holm

112
KURSUS

Den 23. juni afholdt Marie-Terese et brugertilrettet 112-kursus på Skovlyst. Marie-Terese lavede et minikursus specielt rettet mod de brugere,
vi har her, hvor der blev talt om, hvordan man skal forholde sig ved
ulykker eller sygdom.
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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.

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

