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LEV RANDERS

Besøg af Monica Lylloff
Onsdag den 6. maj
på hovedbiblioteket i Stemannsgade 2
Onsdag den 6. maj har Randersafdelingerne af
Danske Handicaporganisationer og LEV besøg af
Monica Lylloff, der er en af de to initiativtagere til
Facebook-gruppen #enmillionstemmer – Bak op
om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed.
Hun er desuden forfatter til bogen ‘Seje Mor’.
Monica vil fortælle om de erfaringer, hun har/
har haft som mor til tre børn med særlige behov,
og hvordan hun ser på fremtidens dialoger om
samfundets indsats for borgere med handicaps
og deres familier.

ØSTJYLLAND

Arrangementet foregår på hovedbiblioteket i Stemannsgade 2 fra klokken 17 til 20 med indlagt
let spisepause. Arrangementet er gratis.
Men på grund af vores planlægning vil vi alligevel gerne bede om din tilmelding. Se hvordan
du gør på www.randers.lev.dk
Med venlig hilsen
Vitus Jordan
Søvej 48, 8870 Langå
Mobil 2448 4180
vitusjordan@gmail.com
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VENSKABSFESTIVALEN
2020
GODSBANEN/Århus ”DEN RÅ HAL”
Torsdag d. 16 april
KL. 11.00 – 18.00

Disko Miki & søn
Flødebolle-kast

Tilmelding:
micjensen@hotmail.com

Entre 30 kr.
7

Foredrag
med
Line
Rudbeck

Alle er
velkomne

Sorg og tab

hos mennesker med et udviklingshandicap
Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Hinnerup
borg. Hun har sammen med Susanne Hollund
skrevet en bog, og de har undervist pædagoger/
studerende i emnet.

Dette foredrag af Line Rudbeck sætter fokus på
sorg, tab og savn hos mennesker med et udviklingshandicap og giver inspiration til, hvordan
man kan tale om emnet, trøste og skabe håb.
Om det er sorg ved dødsfald eller sorg over,
at en pædagog er rejst – eller bare på ferie, så
har vores pårørende stort behov for, at der tages
hånd om dem, da de er særligt udfordrede i deres
tilværelse. De har ofte rigtig svært ved at sætte
ord på deres følelser, reagerer enten udadrettet
eller med at ”trække sig tilbage fra livet”.
Line vil komme ind på emner som følelser, der
er forbundet med at få et barn med særlige behov.
At være søster eller bror – at være pårørende eller
personale til en beboer på et botilbud. Der vil
blive mulighed for spørgsmål og debat.
Line Rudbeck var fra 2006 – 2012 præst i Landsbyen Sølund. I dag er hun sognepræst i Skander-
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Sted: Hinnerup Sognegård
Adeline Geneevej, 8382 Hinnerup
Tid:
Mandag d. 23.03.2020 kl. 19.00
Pris: Gratis
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig
på mail eller telefon/sms – senest 14. marts.
Venlig hilsen
LEV Favrskov/Skanderborg Kreds
Lone Thykær
Mail: thykeer@webspeed.dk eller tlf. 2261 7956
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Udsmykning på
Skrillingeskolen i Middelfart
Da Skrillingeskolen i Middelfart i 2019 udvidede
med en tilbygning – en såkaldt multihal til forskellige aktiviteter, var der sat et beløb af til udsmykning. Udsmykningsopgaven fik Kunstskolen
Bifrost i Randers.
Den lokale kunstner Steffan Herrik, som var
konsulent for Middelfart Kunstråd, insisterede
på, at en specialskole naturligvis skulle udsmykkes af ”specialkunstnere”. Han havde kendskab
til Bifrost fra den internationale Nordic Art udstilling, som fandt sted på Filosoffen i Odense i
sensommeren 2019. Han var imponeret over den
kunstnerisk høje standard, så han betænkte sig
ikke et øjeblik på at foreslå, at Bifrost skulle stå
for udsmykningen. Resten af kunstudvalget var
en smule skeptiske, men de tog chancen, og det
kom de ikke til at fortryde.
I hallen er der 16 vinduer med mørklægningsgardiner, og Steffan Herrik fandt på, at det ville
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være en god ide at lave udsmykningen på disse
gardiner. På Kunstskolen Bifrost blev man hurtigt enige om, at det bedste resultat ville være,
at det hele blev holdt i sort/hvid. På den måde
ville udsmykningen få et ensartet udtryk, selvom
kunstnerne udtrykker sig meget forskelligt og
meget personligt. De elever, som havde lyst, arbejdede på opgaven, og af de forslag der kom,
blev de 16 bedst egnede værker valgt. Der var
både tuschtegninger og linoleumstryk.
Værkerne blev fotograferet, forstørret, trykt
hos et skiltefirma og monteret i vinduerne i salen.
Derefter var det blot at trykke på en knap for at
rulle kunsten ned og på en anden knap for at
rulle kunsten op. Genialt!
Indvielsen af salen var et stort tilløbsstykke med
taler, musik og fint traktement. De stolte kunstnere
kom i bus helt fra Randers for at deltage, og de er
åbne for nye opgaver af samme kaliber!
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LEV AARHUS

Nyt fra
LEV Aarhus

Uha, vi har fået travlt i Aarhus-kredsen
Som det nok er mange bekendt, har Aarhus Kommune her i januar igen-igen udsendt et nedskæringskatalog, der vil fjerne mange millioner
fra handicapområdet. Kommunen kalder det en
balanceplan, vi kalder det en nedskæringsplan.
Derfor har vi fået travlt med at skrive læserbreve, høringssvar, tale med journalister, og vi er
også medarrangører på en demonstration imod
besparelserne tirsdag den 18. februar. Initiativtagerne til demonstrationen kommer fra de unge i
Vaskeriet i Aarhus, og vi støtter selvfølgelig gerne
op om dette gode initiativ.
Når dette læses, er demonstrationen overstået,
og forhåbentlig er besparelserne taget af bordet.
Vi er blevet sponsor på en musikfestival for
mennesker med udviklingshandicap. Festivalen
hedder ”Venskabsfestivalen” og foregår i Den
Rå Hal på Godsbanen i Aarhus torsdag den 16.
april kl. 11-18.

Entreen er 30 kr. Se plakaten andetsteds i
dette blad.
Af andre arrangementer kan nævnes, at vi også
i år arbejder på en biograftur og en sommerfest i
sensommeren. Og at LEV Aarhus er sponsor ved
DHL-stafetten, hvor ”Sammen om DHL-stafetten”
vender tilbage efter sidste års pause. Tak til de
gode folk, der atter gør en kæmpe indsats her.
Og så er LEV Aarhus gået ind i ”reklamebranchen”. Vi har købt os plads hver søndag på forsiden
af Århus Stiftstidende, hvor vi med små annoncer
forsøger at gøre både borgere og politikere opmærksomme på, at mennesker med udviklingshandicap også er en del af Aarhus Kommune,
og at de fortjener et godt liv med værdighed
og omsorg. Det synes vi nemlig har været en
mangelvare i byen i flere år.
Vi indledte annoncekampagnen med følgende
annonce:

Følg med på vores Facebookside og på vores hjemmeside, som vi forsøger at holde opdateret.
De bedste hilsner
Anne Kjeld Pedersen, formand for LEV Aarhus

ØSTJYLLAND
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BILLEDE FRA BIFROST

BILLEDE FRA BIFROST

AF LONE GRAVERSEN

AF KIRA HUNNICKE

BILLEDE FRA BIFROST

ØSTJYLLAND

AF HEIDI JENSEN
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Boganmeldelse:
Jeg er sikker på, at bogen ‘Befrielsen – de udviklingshæmmedes historie i Danmark’, der udkom
i januar 2020, bliver en milepæl for arbejdet i
LEV. Forfatteren, journalist og historiker Bjarne
Hesselbæk, har præsteret en meget grundig og
læseværdig bog, der rækker tilbage i tiden og helt
frem til nu. Den er en page-turner, der kan læses
i eet stræk. Men bogen kan også bruges som et
300-siders opslagsværk – i ordets bedste forstand.
Hvis man f.eks. starter med at lægge sine kræfter i vores organisation, sker det ofte uden andre
udgangspunkter end erfaringer med ens eget barn
og ‘systemet’. Og selv når man har været i LEV i
mange år, er der mange ting, man ikke ved nok
om. Sådan har jeg det i hvert fald selv…
F.eks. omkring menneskesynet op gennem tiderne, skiftet fra sygeliggørelse og lægedominans
over socialpædagogisk indsats, inkl. udvikling og
undervisning og videre til moderne tiders akademiserede styring. Her er tingene efterhånden
blevet så brutalt civiliserede og regelbundne, at
de i virkeligheden bliver uciviliserede, fordi fagligheden bliver alt for presset. Kommunalreformens
ændringer beskrives som et tilbageskridt, bl.a.
fordi kommunerne i 2007 ikke holdt sig tilbage,
men overtog næsten rub og stub fra amterne.
Men der er meget mere baggrund at hente
i værket med en detaljerigdom og en række
eksempler, som kan kvalificere vores interessevaretagelse over for myndigheder og beslutningstagere. Bogen er så velforsynet med viden
og erfaringer fra LEV, at den på den måde også
fortæller foreningens historie. Det er meget værdifuldt. Historie er vigtig. Vi skal være oppe på
mærkerne, så vi ikke kommer ‘derhen’ igen. Holde

fast i fremskridt og erkendelser. Bl.a. omkring de
ord, vi bruger. “Ord skæbner det, de benævner”,
citeres Poul Erik Søe for i bogen.
Det har vi i LEV helt aktuelt taget fat i med
den nyeste ændring fra ‘udviklingshæmmet’ til
‘udviklingshandicappet’.
Det betyder, at bogens titel faktisk allerede er
forældet. Men det tilgiver jeg gerne :-)
‘Befrielsen – De udviklingshæmmedes historie
i Danmark’ er udkommet på Dansk Psykologisk
Forlag og koster kr. 400,- der. Tip: en søgning på
internettet kan godt betale sig.
Vitus Jordan, formand for LEV Randers

BJ AR NE HE SS
EL BÆ K

Befrielsen
DE U DV IK LI
N GS H Æ M M ED
ES
H IS TO RI E I
DA N M AR K

DA N S K P SY KOL
OGI
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LEV HEDENSTED/HORSENS
FÆLLESKREDS DELER SIG
Efter at have fungeret som fælleskreds, siden
Amterne blev nedlagt, blev det på vores generalforsamling den 13.01.2020 besluttet at dele
kredsen, så Hedensted og Horsens nu er to selvstændige kredse med hver deres bestyrelser, der
fremadrettet vil have mulighed for at have al
fokus på de respektive kommuner.
Vi er i den heldige position, at det har kunnet
lykkes at stille med 2 bestyrelser, der begge er
godt repræsenteret, med både tidligere og nye
bestyrelsesmedlemmer.
Vi har aftalt, at vi vil afholde et årligt fællesmøde, hvor vi kan udveksle erfaringer og evt.
planlægge fællesarrangementer.
Man kan følge os på Facebook:
Vi takker for jeres interesse og deltagelse indtil
videre, og vi vil gerne invitere jer til at følge de
nye sider, der er oprettet for LEV Hedensted og
LEV Horsens. Inviter gerne dem i jeres netværk,
der kan have interesse i at følge os på Facebook?
De bedste hilsner fra
LEV Horsens og LEV Hedensted
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Læserbrev af 19. januar 2020:

Slemt bliver værre
på handicapområdet
Undskyld mig lige en gang! Er en hård omgang
det, rådmanden og resten af byrådet har tænkt sig
at byde de borgere, der har allermest behov for
byrådets omsorg og beskyttelse? En hård omgang?
Af Anne Kjeld Pedersen, formand for LEV Aarhus
Rådmand Kristian Würtz har udsendt en nedskæringsplan for det sociale område, som er helt
urealistisk. Også selvom rådmanden pynter på
planen ved at kalde den en balanceplan.
Handicapområdet har lagt ryg til en byge af
besparelser gennem de seneste flere år – samtidig med at antallet af mennesker med behov for
samfundets hjælp har været stigende. Situationen,
for eksempel på bostederne for voksne med udviklingshandicap, er dybt alvorlig allerede nu. Det
kan man for eksempel få bekræftet i den seneste
tilsynsrappoert fra Socialtilsyn Midt, der blandt
andet beretter om mennesker, der lever under så
skrabede forhold, at de er utrygge i deres eget
hjem og bliver stadigt dårligere fungerende på
grund af den manglende kvalitet.
I nedskæringsplanen står der om konsekvenserne af nedskæringerne på driften:

Forslaget vil sænke serviceniveauet i MSB’s myndighedsafdelinger og interne bo- og dagtilbud.
Det vil betyde færre medarbejdere på arbejde,
hvilket vil medføre mere alene-arbejde for personalet, og at borgerne får mindre menneskelig
kontakt. Forslaget vil øge risikoen for vold og
magtanvendelser, få betydning for personlig
pleje for den enkelte borger, have betydning for
mulighederne for overlevering af informationer
om borgerne, vanskeliggøre implementeringen
af faglige strategier og forventes at gøre det
vanskeligere at fastholde og rekruttere medarbejdere.
Der advares altså i nedskæringsplanen om, at
slemt bliver værre.
Undskyld mig lige en gang! Er en hård omgang
det, rådmanden og resten af byrådet har tænkt sig
at byde de borgere, der har allermest behov for
byrådets omsorg og beskyttelse? En hård omgang?
Er der dog ingen, der vil stoppe dette vanvid?

ØSTJYLLAND
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Legat

Feriefonden

Ajstruplund

Af centralbestyrerinde Martha Pedersen og
tømrermester Marius Pedersens legat for
Evnesvages Vel er der et antal portioner til
rådighed til udbetaling.
Ifølge fundatsen kan legatportionerne søges
af forældre, der har hjemmeboende børn
med udviklingshandicap, og som har bopæl
i Aarhus Kommune.

Feriefonden har til formål at yde hjælp til
personer, der har et udviklingshandicap. Hjælpen skal fortrinsvis ydes i form af tilskud til
ferieophold og ferierejser. Personer, der er
hjemhørende i det tidligere Århus Amt, er
fortrinsberettigede. Har du modtaget tilskud
året før, er det ikke sikkert, du kommer i betragtning.

Skemaer til ansøgninger kan indtil
1. august rekvireres hos:
Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Tlf. 8628 7360
Mail: karin_niekrenz@hotmail.com

Der er ansøgningsfrist 1. maj, men husk, nyt
skema skal anvendes, og det er vigtigt, at alle
felter udfyldes.

Hvortil de skal returneres senest den 15.
august. Udbetaling finder sted ca. den 15.
december samme år.

Skemaer til ansøgninger kan rekvireres hos:
Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Mobil 40 98 73 60
E-mail: ffajstruplund@gmail.com

Venlig hilsen
Karin Niekrenz

Læs vore

annoncesider omhyggeligt
Alle disse mange annoncører støtter LEV
– og vort arbejde – derfor fortjener de
ekstra opmærksomhed.

ØSTJYLLAND
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Adresseliste

FORMÆND
LEV Østjylland

LEV Silkeborg
Formand Peter Sørensen
Tlf. 22 14 97 99
E-mail: ps@pcworks.dk
LEV Horsens
Formand Karen Nygaard
Riberlundvej 31, Holtum, 7100 Vejle
Tlf. 21 34 25 70
E-mail: karen@bkvejle.dk

LEV Favrskov/Skanderborg
Formand Lone Thykær
Rønvangen 83, 8382 Hinnerup
Tlf. 22 61 79 56 / 86 91 10 70
E-mail: thykeer@webspeed.dk

LEV Hedensted
Dorrit Haulrich
Tlf. 61 71 28 63
E-mail: dokinira@hotmail.com

LEV Randers
Formand Vitus Jordan
Søvej 48, 8870 Langå
Tlf. 24 48 41 80
E-mail: vitusjordan@gmail.com

LEV Aarhus
Formand Anne Kjeld Pedersen
Hasselbakken 63, 8361 Hasselager
Tlf. 25 46 29 78
E-mail: anne.kjeld.pedersen@gmail.com

LEV Odder/Samsø
Formand Tom Møller Jensen
Soloparken 106, 8300 Odder
Tlf. 30 20 91 33
E-mail: tom.m.jensen@gmail.com
www.handicap.dk/lokalt/odder

LEV Djursland
Formand Heidi Vølcker
Tlf. 87 52 91 30
E-mail: heidi@djfh.dk

Til alle vore
DYGTIGE og KREATIVE læsere
Har du lyst til at fortælle om en god oplevelse, eller noget
du kunne tænke dig var anderledes i hverdagen omkring
mennesker med udviklingshandicap?
Bladet er selvfølgelig åbent for debat mellem læserne.

ØSTJYLLAND
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Nyttige

ADRESSER

Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet
Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2. sal, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup
Tlf. 36 35 96 96
E-mail: lev@lev.dk
Feriefonden Ajstruplund
Karin Niekrenz
Bavnegårdsvej 149, 8361 Hasselager
Tlf. 86 28 73 60
E-mail: karin_niekrenz@hotmail.com

LEVs rådgivningstjeneste
Tlf. 80 38 08 88
LEV betaler samtalen
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-12.00
ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund
Dæmningen 58, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88
E-mail: ulf@ulf.dk

OBS OBS OBS

Indlæg til bladet modtages gerne!
Har du lyst til at fortælle en god oplevelse eller noget
du kunne tænke dig var anderledes i hverdagen omkring
mennesker med udviklingshandicap?
Bladet er selvfølgelig åbent for debat mellem læserne.
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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 en af de 11 kredse i Østjylland

 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

