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LEDER

Når disse linjer skrives i midten af marts, 
har Coronaen næsten lukket Danmark 
ned. Det rammer selvfølgelig alle dan-
skere hårdt, men mange mennesker med 
et udviklingshandicap har nok sværere ved 
at indse og forstå, hvorfor alle disse re-
striktioner på deres dagligdag skal indføres.

Dagtilbud lukkes ned, sportsklubber luk-
ker ned, aftentilbud ud af huset holder også 
pause, og flere botilbud har indført forbud 
mod besøg af de allernærmeste pårørende.

Det er helt nødvendige tiltag, men det 
viser også med al tydelighed, at her har vi 
at gøre med en målgruppe, der er yderst 
sårbar overfor store ændringer i samfundet. 

Når jeg nævner Coronaen i forbindelse 
med denne leder, er det fordi jeg som med-
lem af Handicaprådet i slutningen af februar 
og starten af marts har været til tre bud-
getmøder med henholdsvis Socialudvalget, 
Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. 

Igen, igen i år går spareforslagene/ned-
skæringerne på begrænsning af personale 
på dagtilbuddene, færre pædagoger på 
botilbuddene og begrænsning/lukning af 
fritidstilbud. 

Det vil helt sikkert ikke give de samme 
voldsomme konsekvenser for mennesker 
med udviklingshandicap som den igang-
værende viruskrise - men de voldsomme 
nedskæringer, der har været på de køben-
havnske dagtilbud og botilbud i de senere 
mange år, gør det som pårørende vanske-
ligt at forstå, at yderligere nedskæringer 
overhovedet kan komme på tale. Der er 
trods alt tale om mennesker med behov 

og ønsker, som andre mennesker uden et 
udviklingshandicap også har. Men skal det 
kunne lade sig gøre at leve et liv så tæt 
på det normale som muligt via passende 
kompensation (som der står i FN’s Handi-
capkonvention, som Danmark har tiltrådt) 
kræver det IKKE nedskæringer MEN et nød-
vendigt løft af området via ekstra midler i 
stedet for færre midler!!

Det virker som om, at de forhadte ”kvali-
tetsstandarder”, som efter store prote-
ster og demonstrationer på Rådhuspladsen 
blev sat på pause i fem år (ifølge over-
borgmesteren) nu genfindes i forslaget til 
2021-besparelser i form af færre personaler 
på både bosteder og dagtilbud. Når det nu 
ikke lykkedes med at få færre dage på et 
dagtilbud igennem sidste år, prøver man 
nu blot med færre varme hænder for at få 
besparelsen hjem.

Men her i en krisetid for Danmark, er 
det trods alt rart at kunne berette om en 
god generalforsamling i LEV København den 
20. februar (se side 7). Fire medlemmer af 
bestyrelsen takkede af efter mange års 
flot arbejde, og der blev også nyvalgt fire 
personer (læs mere på side 21).

Vi har desværre måttet udsætte vores 
første møde i den nye bestyrelse på grund 
af coronaen, men vi glæder os til at komme 
i gang med arbejdet og slås videre, for at 
mennesker med et udviklingshandicap 
også kan tilbydes et godt og værdigt liv 
i København.

Steen Stavngaard

Lederen april 2020
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Denne gang var der både gamle men også 
nye ansigter blandt de fremmødte, hvilket 
glædede bestyrelsen umådeligt. Efter kaffen 
satte vi os med den udsendte dagsorden 
foran os, og generalforsamlingen blev indledt.

1. Valg af dirigent og valg af referent
Birte Lynghøj blev valgt som referent. Jørn 
Jensen blev valgt som dirigent. Han tak-
kede for valget og konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var rettidigt indkaldt og  
med dagsorden i overensstemmelse med 
vedtægterne. Derefter gik dirigenten over 
til punkt 2.

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00 
på Uddannelsescenter UIU, Horse-
bakken 19, 2400 København NV 

Fotos af Per Jonasson

Vi var i alt 30 medlemmer, der mødte op på 
Undervisningscenter UIU på en mild men 
våd vinteraften i februar.

Under middagen, som LEV København 
havde stillet på benene, blev der rig lejlighed 
til at udveksle (nedslående) erfaringer fra 
det københavnske handicapområde.

REFERAT AF DEN

ordinære generalforsamling 2020
i LEV København Kommunekreds

Fortsættes side 9

Udsnit af deltagerne på 
generalforsamlingen.
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med udviklingshandicap på banen med 
store demonstrationer på Rådhuspladsen 
godt hjulpet af ”Handicapaktivisterne”. Også 
medierne i form af TV2 Lorry tog sagen op, 
og langsomt men sikkert begyndte det om-
sider at gå op for politikerne på rådhuset, 
at noget var galt.

Flere af dem udtalte offentligt, at de slet 
ikke var klar over, hvad det var, de havde 
vedtaget, og specielt kendte de ikke kon-
sekvenserne heraf.
Der var særlig to ting, der var i fokus:
1. Var man vummet (dvs. fået vurderet sit 

behov for støtte) til bogstav C og boede 
i et bofællesskab, skulle man flytte ud i 
egen lejlighed

2. Antallet af dage på dagtilbud skulle re-
duceres fra 4-5 dage til 3 dage om ugen, 
uden at botilbuddet ville få mere perso-
nale til at klare den øgede mængde af 
mennesker på bostedet.

Ad 1. Her var problemet, at ingen i den om-
talte gruppe ville kunne få et anstændigt 
liv i egen bolig heller ikke med den mini-
male støtte, der ville blive tildelt. Man taler 
i kommunens handleplan om, at alle borgere 
i København skal behandles med værdig-
hed, hvilket overhovedet ikke matcher disse 
tiltag.

På det møde, vi i Handicaprådet havde 
med Økonomiudvalget (inkl. de 7 borgme-
stre), fremhævede jeg de argumenter, der 
var blevet udtrykt ved demonstrationerne 
på Rådhuspladsen. Igen var svaret: ”Jamen 
Steen, vi skal jo finde besparelser!”

Mange medlemmer mailede til mig og ud-
trykte deres enorme frustration over disse 
såkaldte kvalitetsstandarder.

MEN i løbet af september lykkedes det 
omsider at få kvalitetsstandarderne sat på 

2. Bestyrelsens beretning for 2018-20
Formand Steen Stavngaard fremlagde be-
styrelsens beretning for den 2-årige pe-
riode.

Han sagde bl.a.: ”Jeg har valgt at dele 
denne beretning op i tre punkter:
a. Hvad har vi arbejdet med.
b. Landsforeningen LEV.
c. Opgaver i det kommende år.

Hvad har vi arbejdet med
I slutningen af 2018 barslede Socialforvalt-
ningen med en politik, de kaldte kvalitets-
standarder. Ideen var egentlig, at dem med 
det største behov skulle have mere hjælp, 
mens mennesker med udviklingshæmning, 
der var bedre fungerende, skulle hjælpe med 
i højere grad at klare flere ting selv.

I det høringssvar, vi afgav i Handicap rådet, 
var vi ret bekymrede over, hvad de reelle 
konsekvenser ville være for vores målgruppe, 
men ingen af vores indvendinger gjorde ind-
tryk på Socialudvalget. På de budgetkon-
ferencer, der typisk er i foråret, gjorde jeg 
som repræsentant for Handicaprådet flere 
gange opmærksom på de voldsomme indgreb, 
det ville betyde for vores målgruppe. Igen 
tilsyneladende uden der blev taget notits.

Men i løbet af foråret/sommeren var 
gruppen ”Kære Frank”, unge mennesker Fortsættes side 11

Formanden aflægger beretning.
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bejde. Forretningsudvalget nedlægges i den 
nye repræsentantskabsperiode dvs. efter 
november 2020. 

Navnet bevares i lidt ændret form ”Lev – 
livet med et udviklingshandicap”.

Logoet blev også ændret trods en del 
modstand undervejs i forløbet. Det bliver 
spændende at følge fremover – jeg tror, at 
det væsentligste bliver samarbejdet mellem 
de forskellige niveauer: bestyrelse, kredse 
og medlemmer.

Det sidste, jeg vil omtale kort, er, hvilke 
opgaver vi så vil få i den kommende periode.

Tre emner: Besparelser – besparelser – 
besparelser, igen, igen, igen!

I går var jeg som medlem af Handicaprådet 
til møde med toppen af administrationen i 
Socialforvaltningen, hvor bl.a. Mette Boskov 
Vedsmand, chef for Borgercenter Handicap 
”begrundede” forslagene.

Nu lykkedes det jo ikke med færre dage 
på dagtilbuddene ej heller med ”tvangsflyt-
telse” af dem, der var vummet til bogstav C.

Hvad gør man så? Jo, forvaltningen kom-
mer med forslag om mindre bemanding på 
dagtilbud og på bosteder. Og igen skal de 
mest velfungerende klare sig uden den nød-
vendige støtte.

Og igen, igen, igen vil man foreslå ændrin-
ger på fritidstilbuddene (hvilke det drejer 
sig om er stadig lidt uklart), men som jeg 
sagde i går på mødet: Mennesker med et 
udviklingshandicap har åbenbart slet ikke 
behov for at komme ud af bostedet, eller 
hvad forestiller man sig?

Med disse lidt triste ord vil jeg slutte min 
beretning.”

Danielle supplerede beretningen med en 
omtale af Uddannelsescenter UIU: I for-
slaget til budget 2020 lå en kraftig reduk-
tion af lærerstillinger og en opgradering 

pause – i 5 år lovede Frank Jensen – så de to 
forslag blev omsider taget af bordet.

Vi havde i hele perioden fået stor hjælp 
af landsformand for LEV Anni Sørensen, der 
både i medierne og til demoerne talte vores 
sag.

Da budget 2020 så var vedtaget, stod man 
pludselig og manglede først 34 mio. kr., så 
et par dage efter var der 22 mio. kr., og så 
blev de gamle travere igen hevet op af posen 
bl.a. med stor reduktion af Voksenklubben 
LAVUK, hvor flere medlemmer fik brev om, at 
nu var de udmeldt. Men det lykkedes også 
her at redde sig ud af moradset og få bevaret 
status quo i Voksenklubben.

Vi har i perioden haft flere personer uden 
for bestyrelsen som aktive: Ejvind Wilms i 
Handicapcenterrådet, Jørn Jensen og Jytte 
Salbach i Idrætsskolens bestyrelse, Birgit 
Andersen i Dagklubben Lærkevejs bestyrelse 
og Eva Fryklund som formand i det storkø-
benhavnske arrangementsudvalg.

Stor tak til dem for et flot og godt arbejde.

Landsforeningen LEV
Vi er jo en del af landsforeningen, og her har 
der været arbejdet intenst i de sidste to år 
på en revision af strukturen.

Hovedpunkterne i forslagene var:
”Hovedbestyrelsen” bliver til ”bestyrel-

sen” og antallet i bestyrelsen mindskes til 19 
medlemmer. Forretningsudvalget nedlægges.

Nyt navn og nyt logo.
Der har været arbejdet i mange udvalg 

med konsulentbistand og været afholdt 
stormøder for at diskutere disse ændringer.

På et ekstraordinært repræsentations-
møde d. 1. februar, hvor LEV København del-
tog med 5 personer, blev disse ændringer 
vedtaget med et overvældende flertal.

Som nævnt bliver der færre medlemmer 
i den overordnede bestyrelse, der bliver en 
højere mødefrekvens og større ansvar/ar- Fortsættes side 13
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noget mellem forvaltningerne. Dette har 
han også skitseret ved forskellige lejlighe-
der over for politikerne. Der bliver evt. et 
møde herom med overborgmesteren, der 
ikke er uinteresseret i synspunktet.

Et medlem gjorde kraftigt opmærksom 
på sin søns bosted, hvor der har været 4 
forskellige ledere. Bl.a. en leder der gik 
efter 1 måned og 10 dage! Medlemmet 
pegede på, at ledelsesstrukturen i Kø-
benhavns Kommune er gal med den store 
gennemstrømning på såvel ledelsesniveau 
som medarbejderniveau, og det går ud over 
vores børn. Botilbudsområdet trænger til et 
eftersyn. Steen udtalte enighed og forsik-
rede, at vi i flere år har haft fokus på dette.

Det er en oplevelse blandt flere i for-
samlingen, at Det Sociale Tilsyn ikke er 
seriøst nok. De tager sig af de små ting 
som lukkede døre, men de tager ikke hen-
vendelser med advarsler om manglende 
ressourcer alvorligt på trods af al mulig 
dokumentation fx om uhygiejniske forhold 
og basale behov, der ikke er tid til at tage 
sig af. Annette-Marie har ringet til Tilsy-
net og forholdt dem, at de har skrevet, at 
der er penge nok! Annette-Marie har også 
kontaktet Socialstyrelsen og Ministeriet, 
men der er simpelthen ikke lydhørhed over 
for hendes oplysninger. Det har været en 
noget beskæmmende oplevelse, for hvor 
går man hen? 

Annette-Marie vil gå videre med proble-
matikken. Tilsynet bør ikke været ramt af 
blindhed og lukke øjnene for de uværdige 
forhold, og da slet ikke påstå, der er mid-
ler nok!

Et medlem pegede på det meget proble-
matiske i, at kommunen selv har tilsyn med 
deres egne dagtilbud. Medlemmet spørger, 
hvor henvender man sig, når man finder, 
at forholdene er alt for dårlige for vores 

af pædagogstillinger, der er billigere. LEV 
København gik ind og argumenterede kraf-
tigt imod. Andre organisationer og interes-
senter kom også på banen ved udsigten til 
denne forringelse. Det andet forslag gik på, 
at der skulle spares på kørslen ved at lade 
eleverne blive på UIU i stedet for at køre 
dem på LAVUK. Besparelserne blev heldigvis 
trukket tilbage.

Kommentarer og spørgsmål
fra medlemmerne
Der var en usædvanlig lang debat efter 
formandens beretning. Mange forståeligt 
bekymrede medlemmer kom med spørgsmål 
og kommentarer:

Det vil skabe forvirring blandt vores på-
rørende, hvis der på grund af nedskæringer 
ikke er de samme mennesker til stede på 
dagtilbuddene. En forvirring som mange i 
vores målgruppe får svært ved at håndtere, 
og som kan give anledning til udadreage-
rende adfærd og mistrivsel.

Der blev spurgt til LAVUK Voksenklubben, 
som gentagne gange har været i farezonen, 
Steen vidste ikke noget med sikkerhed.

Steen oplyste på spørgsmål om budget 
2021, at der oprindeligt skulle spares 82 
mio. kr. i 2021, men da der allerede er ved-
taget besparelser for 42 mio. kr. i tidligere 
år med virkning i 2021, så skal der i 2021 
spares 40 mio. kr. på hele socialområdet.

Et medlem gjorde opmærksom på det 
overforbrug, der er af jurister i social-
forvaltningen/kommunen samt det over-
forbrug, kommunen fremturer i til flotte 
men unødvendige aktiviteter som fx Tour 
de France. Det er penge, som kunne have 
været med til at give sårbare mennesker 
et værdigt liv.

Steen mener i den forbindelse, at der 
er nye og mere moderne måder at drive 
kommunen på, bl.a. hvordan kan man flytte Fortsættes side 15
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forhold til lejemålet og erhvervslejemålet 
på Amagerbrogade 212.

Danielle forklarede om de etiske over-
vejelser i forbindelse med udleje af lejlig-
heden på Amagerbrogade. LEV Københavns 
bestyrelse ønskede i den forbindelse at 
være sikre på, at det var lejere, som af 
egen fri vilje ønskede at leje lejligheden i 
vores ejendom. Vi ønskede ikke, at kom-
munen – på grund af de dengang vedtagne 
kvalitetsstandarder – skulle presse nogle 
borgere til at flytte mod deres vilje.

Årsregnskabet 2019 blev herefter god-
kendt.

4. Vedtagelse af årshjul
Sekretær Birte Lynghøj orienterede om 
årshjul 2020. Ifølge beslutning på LEVs re-
præsentantskabsmøde for et par år siden 
skal kredsene hvert år udarbejde et årshjul, 
som skal vedtages på kredsenes general-
forsamlinger.

borgere. Steen noterede dette og lovede 
at undersøge problematikken. 

Et medlem kom med et forslag om, at 
alle pårørenderådene etablerede et fæl-
les forum, hvor man udvekslede erfaringer 
med klager og de mange forringelser, der 
har været, er og kommer i fremtiden. De 
fleste fandt idéen god. Danielle fortalte, 
at Handicapaktivisterne også samler in-
formation ind, så det vil være naturligt, at 
pårørenderådene tager kontakt til Handi-
capaktivisterne.

Et medlem fortalte, at lederen af boste-
det havde nedlagt pårørenderådet!

Der var ikke flere kommentarer fra de 
tilstedeværende. 

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse
Kasserer Eva Gjøe forelagde årsregnskabet 
for 2019. Bilag blev omdelt.

Eva gennemgik regnskabet, ingen spørgs-
mål fra medlemmerne. Steen supplerede i Fortsættes side 17

Fra venstre Danielle, Annette-Marie, Birte og Tommy.



bestyrelsen), Eva Gjøe (genopstillede), 
Egon Pedersen (genopstillede).

 Emilie Skyum-Jensen, Gert Thomsen 
og Charlotte Pepke blev valgt som nye 
medlemmer af bestyrelsen.

c. Valg af suppleanter.
 Ingen.

d. Valg af revisor.
 Jørn Jensen blev valgt.

7. Eventuelt
Der var stor tak og lækre ting i cellofan til 
Annette-Marie Frimann Jensen, Danielle 
Pröschold og Birte Lynghøj for deres indsats 
– 42 år tilsammen! Også stor tak og vin til 
Tommy Gjøe for hans indsats i bestyrelsen 
2018-2020.

Dirigenten afsluttede generalforsamlin-
gen og takkede for god ro og orden.

Birte gennemgik opstillingen i årshjulet, 
der skal betragtes som en hjælp til oversigt 
over, hvad der foregår/kan foregå i kredsens 
område.

Dette blev taget til efterretning og års-
hjulet blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til forman-
den (forslag skal være formanden i hænde 
senest 3 uger før afholdelse af generalfor-
samlingen).

6. Valg til bestyrelsen (for 2 år)
og valg til revisor
a. Valg af formand
 Vibeke Jessen blev valgt med akklama-

tion.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (10-11).
 Valgt: Per Jonasson (genopstillede), Gitte 

Svarre Larsen (genopstillede), Steen 
Stavngaard (opstillede som medlem af 
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Vibeke Jessen blev valgt med akklamation.



L E V  K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E K R E D S    W W W . L E V K K . D K 19

Goddag og farvel

eningen for aflastningstilbuddet Skovtours. 
Ting der har gjort en stor forskel for virkelig 
mange mennesker. 

Danielle har altid – både som formand og 
som menigt medlem – været meget bevidst 
om at skabe den gode dialog i en ordent-
lig tone, selvom det kan være svært, og 
hun har som fortaler for mennesker med 
udviklingshandicap haft utallige møder med 
forvaltning og politikere. 

Danielles engagement og ønske om at 
gøre en forskel har jo i særdeleshed vist 
sig, da hun fortsatte sit arbejde i LEV sidste 
år på trods af, at Danielle og hendes mand 
har haft den store sorg at miste deres søn 
Martin. 

Danielle Pröschold
sagde bl.a. om Birte Lynghøj:
Birte Lynghøj har ydet en kæmpe indsats 
som sekretær for bestyrelsen og redaktør 
for foreningens blad. Uden Birte Lynghøj 
havde der ikke været noget blad fra LEV 
København. 

Det er blevet til et utal af referater og 
mødeindkaldelser. Også ansvaret for be-
styrelsesseminarer har Birte haft.

Birte Lynghøj har ligeledes været med til, 
at der blev oprettet en uddannelse under 
Københavns Professionshøjskole i pårøren-
desamarbejde. Desuden har hun været pri-
mus motor i to små undervisningsvideoer 
om livet som pårørende, og pædagogernes 
opfattelse af de pårørende.

Alle tre afgående medlemmer blev tak-
ket for deres indsats i LEV København.

Ved LEV Københavns generalforsamling den 
20. februar var det samtidig store skifte-
dag, idet vi sagde farvel til samlet 44 års 
bestyrelsesarbejde for 4 medlemmer af 
bestyrelsen og goddag til 4 nye medlemmer 
af bestyrelsen.

Vi havde i bestyrelsen valgt at farvelta-
len blev holdt af 4 forskellige medlemmer 
af bestyrelsen, og her kommer et lille ud-
drag af talerne:

Birte Lynghøj sagde bl.a. om
Annette-Marie Frimann Jensen:
Annette-Marie har været meget insiste-
rende, hvad angår pårørendeinddragelse, og 
hun var sammen med flere bestyrelsesmed-
lemmer i LEV med til, at kommunen fik en 
pårørendepolitik for 10 år siden. Desuden 
har hun sammen med Borgercenter Handi-
caps seniorkonsulent Karin Damhus været 
med til at lave en uddannelse på Profes-
sionshøjskolen. En uddannelse som skal 
gøre medarbejdere bedre til at samarbejde 
med de pårørende. 

 Annette-Marie har også været med til at 
få stablet en synlighedsgruppe på benene 
på Facebook – den er der arbejdet videre 
med af flere andre aktive pårørende uden 
for LEVs bestyrelse, og gruppen hedder nu 
Handicapaktivisterne.

Om Danielle Pröschold
sagde Annette-Marie bl.a.:
Danielle har været utrættelig i sit arbejde 
for mennesker med udviklingshandicap. 
Hun har aldrig kun arbejdet for sin egen 
søn, men altid for alle andre også. Danielle 
har været aktiv i det tidligere Vubuf, og hun 
har været med til at danne venskabsfor- Fortsættes side 21
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Vi glæder os til at gøre brug af Vibekes 
store erfaring på området.

Gert Thomsen: Gert er lige gået på tjene-
stemandspension efter godt 40 års arbejde 
i Københavns Kommune.

Steen Stavngaard sagde et par ord om 
Tommy Gjøe: 
Tommy har i de to år, som han har siddet i 
bestyrelsen, fået sat fokus på vores måde 
at forvalte vores opsparing på i obligationer, 
og Tommy har ligeledes været aktiv i drøf-
telserne om, hvorvidt bestyrelsen skulle 
sælge ejendommen på Amagerbrogade. Det 
var Tommys opfattelse, at vi burde skille 
os af med ejendommen, men det var der 
ikke flertal for i bestyrelsen. 

Tommy Gjøe har været med til at rokke 
lidt ved bestyrelsens meninger og sætte 
fokus på områder, som normalt ikke er 
diskuteret så tit.

 Tommy Gjøe fik også tak for sin indsats 
gennem 2 år i LEV København.

Og så til de nye medlemmer af bestyrelsen:
Vibeke Jessen: Vibeke stillede op som kan-
didat til formandsposten og blev valgt. Vi-
beke er 50 år.

Vibeke har i 30 år arbejdet inden for 
handicapområdet og har i alle disse år haft 
stort fokus på de svagestes stemmer i sam-
fundet og deres rettigheder.

Hun arbejder som leder i Københavns 
Kommune på et af deres tilbud og har gjort 
det i 2 år. Før det var hun bl.a. skoleleder 
i Suka, og her var hendes fokus handicap-
pedes rettigheder til at deltage i aftensko-
leundervisning. 

ANNONCER

Vibeke Jessen.

Gert Thomsen.
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for en ung pige med Downs syndrom, og 
nuværende som studentermedhjælper i 
Frederiksberg Kommunes Voksenhandi-
capafdeling. Endelig arbejder hun i forve-
jen i LEV og har gjort dette i ca. 1 år som 
frivillig projektkoordinator på projektet 
”LEV-venner”, som bekæmper ensomhed 
hos mennesker med udviklingshandicap. 

Vi glæder os meget til at få glæde af 
Emilies mange kompetencer i bestyrelsen.

Charlotte Pepke: Charlotte er 59 år og mor 
til Frederik på snart 26 år. Frederik bor på 
Bostedet Ny Ellebjerg i Valby og går om 
dagen på dagcenteret på Sdr. Fasanvej.

Charlotte har det sidste år siddet i Ven-
skabsforeningen for Lavuk Stjernen.

Hun er uddannet socialrådgiver og har 
en efteruddannelse som familieterapeut. 
Charlotte har i 30 år arbejdet med børn/
unge og deres forældre herunder også børn 
med handicap og/eller andre særlige behov. 
Som socialrådgiver har hun både erfaring 
fra myndighedsfunktion og fra døgnregi.

I de sidste 7 år har hun arbejdet som 
familieterapeut i kommunalt regi.

Også Charlottes kompetencer glæder vi 
os til at gøre brug af.

De sidste to et halvt år har Gert været 
seniorkonsulent i Borgercenter Handicap, 
hvor han arbejdede med det tætte samspil 
mellem pårørende, pædagogisk personale 
og udviklingshæmmede borgere.

I de foregående 8 år arbejdede Gert som 
Centerchef i ”Paletten” og har varetaget 
opgaver på § 103 og § 104 området (sam-
spil, aktiviteter, job og udvikling).

Vi glæder os meget til i bestyrelsen at 
gøre brug af Gerts mange kompetencer.

Emilie Skyum-Jensen: Emilie er 25 år og 
bor på Frederiksberg.

Emilie studerer til socialrådgiver. Efter 
endt bachelor pr. januar 2021 håber hun 
på at fortsætte på kandidaten: Cand.soc. i 
socialt arbejde. 

Hun er meget interesseret i og brænder 
for handicapområdet og er især optaget 
af mennesker med handicaps ligebehand-
ling og inklusion set i et menneskeretligt 
perspektiv. Hun er også optaget af, hvor-
dan vi kan fokusere på ressourcer fremfor 
problematikker samt mobilisere ressourcer 
hos den enkelte og kompensere, således at 
mennesker med udviklingshandicap får et 
så normalt liv som muligt, med de samme 
muligheder og levevilkår som alle andre. 

Emilie har sammenlagt arbejdet 7 år på 
handicapområdet, senest som ledsager 

Emilie Skyum-Jensen.

Charlotte Pepke.
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LEVs Aftentelefon er:
• for alle, der har udviklingshandicap inde på livet
• til samtalen om det, der er svært i hverdagen
• til en kort snak om en konkret problemstilling 
• til et godt råd til familier og pårørende
• fortrolig og du har mulighed for at ringe anonymt

Ring 2851 5252 hver tirsdag 
mellem kl. 19-21. Du behøver ikke  
være medlem af LEV 

NÅR DU RINGER TIL LEVS AFTENTELEFON:

Møder du dygtige og engagerede frivillige med stort 
kendskab til udviklingshandicap og de udfordringer, 
som pårørende og familier kan stå i. De er nemlig selv 
pårørende eller har arbejdet med mennesker med 
udviklingshandicap gennem mange år. 

LEVs
aften-
telefon

2851 5252

LEVs Aftentelefon 
Et tilbud om en 
støttende samtale 
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ANNONCER

Det storslåede arrangement med bankospil 
d. 21. april i Sundby Væksthus er desværre 
blevet aflyst på grund af Coronasmitten. 
Vi skal passe på hinanden ved at holde 
afstand.

Men Venner af Captum vil prøve at melde 
en ny dato ud for bankospillet til efteråret, 
når krisen forhåbentlig er overstået. Følg 
os på Facebook og på vores hjemmeside.

Vi vil meget gerne have flere medlemmer 
i Venner af Captum.

 Alle kan være medlem, og det koster 
kun 100 kr. pr. år. Foreningen støtter akti-
viteter under Captum med økonomisk og 
praktisk hjælp.

Se mere herom på vores hjemmeside: 
www.vennerafcaptum.com

Venlig hilsen Venner af Captums bestyrelse

Venner af Captum meddeler
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