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LEDER

LEV København afholdt den 27. februar ge-
neralforsamling på uddannelsescenter UiU.

Vi var i alt 20 deltagere i generalforsam-
lingen inklusive 9 medlemmer af besty-
relsen. At generalforsamlinger som sådan 
ikke sælger billetter, er vi godt klar over 
i bestyrelsen, men vi havde da håbet på, 
at lidt flere medlemmer ville dukke op for 
at debattere foreningens politik de kom-
mende 2 år.

(Se referatet af generalforsamlingen på 
side 9).

Formanden Danielle Pröschold havde på 
forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede, 
og vi var i bestyrelsen spændt på, om der 
dukkede andre emner til posten op på vores 
generalforsamling. 

Men det gjorde der ikke. 
Vi har derfor i bestyrelsen valgt at for-

søge os med en kollektiv ledelse de næste 
to år, hvor vi i højere grad delegerer op-
gaverne ud og på den måde fordeler ar-
bejdspresset bedre blandt medlemmerne 
af bestyrelsen. Jeg, der skriver denne leder, 
bliver så formand for bestyrelsen men på 
ovennævnte vilkår.

Men der skal selvfølgelig lyde en stor 
tak til Danielle for hendes meget store og 
flotte arbejde som formand i 6 år og for at 
markere vores holdninger og politik i mange 
sammenhænge. Vi forstår godt, at det er 
svært at kombinere et krævende fuldtidsjob 

med også at være en så aktiv formand for 
LEV København. Heldigvis fortsætter Dani-
elle i bestyrelsen, så vi stadig kan trække 
på hendes mange kompetencer.

To andre medlemmer af bestyrelsen øn-
skede heller ikke at fortsætte.

Vibeke Holscher har efter mange år i 
bestyrelsesarbejdet valgt at stoppe. Vibeke 
har specielt inden for boligområdet været 
en meget aktiv kraft i arbejdet i Landsfor-
eningen LEV, men hun syntes selv, at det 
var svært at få sine ideer igennem. Hun har 
også på vegne af LEV KK deltaget i konfe-
rencer for at dygtiggøre sig og kvalificere 
vores arbejde i bestyrelsen. Så også en stor 
tak til Vibeke for hendes mangeårige indsats 
i bestyrelsesarbejdet.

Eva Fryklund blev nyvalgt på vores ge-
neralforsamling i 2016, men det var svært 
for Eva at få den tid til bestyrelsesarbejdet, 
som hun selv gerne ville bruge, og på den 
baggrund valgte hun ikke at genopstille. Vi 
var ellers meget glade for at få en person 
ind i bestyrelsen, som havde problemerne 
med de unge borgere tættere inde på livet 
via sin unge alder. Eva var meget aktiv med 
at få det nye kursussamarbejde i Hoved-
stadsregionen til at fungere, og det vil hun 
heldigvis fortsætte med, selv om hun ikke 
længere er bestyrelsesmedlem. Hun er dog 
fortsat som suppleant i bestyrelsen.

Fortsættes side 7

Farvel og goddag
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Der var genvalg til Danielle Pröschold, 
Birte Lynghøj, Egon Pedersen, Eva Gjøe, 
Gitte Svarre Larsen, Annette-Marie Frimann 
Jensen og Per Jonasson.

At der stadig er brug for en forening, der 
arbejder aktivt for mennesker med udvik-
lingshæmning, er der overhovedet ingen 
tvivl om. Når der spares i kommunerne, er 
der ikke mange områder, der skånes. 

I efteråret 2017 var der lagt op til en 
besparelse på bostederne i København på 
ca. 14 millioner kroner.

Det lykkedes LEV i samarbejde med flere 
pårørendegrupper at gøre Borgerrepræsen-
tationen opmærksom på de voldsomme 
konsekvenser, det ville få for vores mål-
gruppe, og det lykkedes for os. Forslaget 
blev taget af bordet.

Men nu varsler kommunen nye bespa-
relser på området.

Så vi bliver ikke arbejdsløse i den kom-
mende periode i bestyrelsen.

Så også tak til Eva for hendes arbejde 
og engagement.

Vores bladredaktør Lasse Rydberg har 
efter en årrække på posten, også valgt at 
trække sig tilbage. Så det blad, du læser 
nu, er det første efter, at Lasse i en meget 
lang årrække har sat sit fornemme præg på 
bladet med opsøgende journalistik og mange 
velskrevne artikler om adskillige emner.

Lasse har dog tilbudt at skrive ind imel-
lem i bladet, men har ikke længere kræfter 
til det store arbejde som redaktør. 

Vi har i LEV København været særdeles 
glade for, at Lasse i så mange år har givet 
så meget af sig selv for at løse opgaven 
med at lave et af landets bedste lokalblade.

Så stor tak til Lasse for dit bidrag til 
dette arbejde i så mange år.

Birte Lynghøj fra bestyrelsen har tilbudt 
sig som ny redaktør, og vi vil så satse på 
i højere grad end tidligere at være flere 
personer, der skal bidrage med artikler til 
bladet.

Mogens Rasmussen var i mange år kas-
serer i bestyrelsen og fortsatte efterføl-
gende som revisor til alles tilfredshed, men 
har nu også valgt at stoppe på denne post, 
men stor tak til Mogens for at holde ud 
så længe.  

Vi fik også et nyt medlem i bestyrelsen, 
nemlig Tommy Gjøe, og vi glæder os til at 
samarbejde med Tommy.

LEDER

Steen Stavngaard
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Referat af

LEV Københavns Kommunekreds’ 
ordinære generalforsamling 2018
tirsdag d. 27. februar 2018 på Uddannelsescenter UIU

Herunder fortalte hun blandt andet om 
LEV Københavns bestræbelser på at forhin-
dre besparelser på bo- og dagtilbudsområ-
det i budget 2018 (13,8 mill. kr. som ”tilpas-
ning af serviceniveau på bo- og dagtilbud”).

Det lykkedes sammen med andre orga-
nisationer og interessegrupper at få bespa-
relserne taget af bordet, men de samme 
besparelser er nu dukket op i forslag til 
budget 2019, så nu skal der igen argumen-
teres for, hvorfor disse besparelsesforslag 
er så ødelæggende for vores borgere.

Dagtilbuddene er der også blevet arbej-
det med fra en anden vinkel. Bestyrelsen 
inviterede pårørende og medarbejdere til 
en debataften, hvor emnet var: ”Hvad er 
et godt dagtilbud?”.

Både pårørende og medarbejdere kom 
med mange gode og inspirerende bud, som 

Vi mødtes 20 medlemmer på en frostkold og 
blæsende aften i februar for at afholde LEV 
Københavns ordinære generalforsamling. Vi 
fik desværre en del afbud på grund af den 
hærgende influenza.

Efter en god snak over en lækker bid 
mad gik vi i gang med generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
Jørn Jensen blev valgt. Generalforsamlingen 
godkendte Birte Lynghøj som referent.

Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var rettidig indkaldt og med 
dagsorden i overensstemmelse med ved-
tægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Danielle Pröschold aflagde 
beretning for bestyrelsens arbejde siden 
sidste generalforsamling i februar 2016. Fortsættes side 11
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1. Uddannelse i pårørendesamarbejde (ar-
bejder på diplomuddannelse på Metropol 
og introduktion til nyansatte om pårø-
rendesamarbejde).

2. Synlighed/bedre forhold (undersøger 
aktivt forhold for mennesker med ud-
viklingshæmning).

3. Pårørende som aktiv del af tilbuddene 
(herunder traditioner og den gode flyt-
ning).

I den planlæggende projektgruppe sidder 
to repræsentanter fra LEV Københavns 
bestyrelse sammen med to seniorkonsu-
lenter fra Staben i Socialforvaltningen, en 
projektmedarbejder/frivillighedskoordinator 
og forskellige repræsentanter fra Centrene.

Bestyrelsen satser meget på dette 
unikke samarbejde mellem Socialforvalt-
ningen og LEV København, og vi håber også, 
at det skaber forståelse for vigtigheden 

vi samlede op og senere præsenterede for 
Borgercenterchef Lasse Steenland.

Et andet inspirerende arrangement var 
et foredrag med psykolog Dorthe Birkmose 
om neuropædagogik og/eller rehabilitering i 
februar 2017. Foredraget, der blev overvæ-
ret af 110 deltagere, var en kæmpe succes.

Annette-Marie Frimann Jensen og Birte 
Lynghøj fortalte om det pårørendesamar-
bejde, der startede op i 2016 med en te-
maaften om emnet: Det svære samarbejde. 
Med en temaaften 7. maj 2018 bliver det 
til i alt syv aftner med forskelligt indhold 
om det svære samarbejde, det gode sam-
arbejde, foredrag om pårørendesamarbejde 
med Hanne Gullestrup og workshops med 
etablering af tværgående arbejdsgrupper, 
der arbejder med at føre idéerne videre. 

Arbejdsgrupperne, der består af pårø-
rende og medarbejdere, beskæftiger sig 
nu med 3 emner: Fortsættes side 13
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sindfryd er blevet flyttet til Sundby Vækst-
hus. LEV København venter på en ny lejer 
til at overtage det ledige erhvervslejemål. I 
forvejen er de to bo-lejemål stadig udlejede, 
og der er ikke udsigt til fraflytning. Danielle 
redegjorde for bestyrelsens beslutning om 
ikke at sælge huset af hensyn til de nu-
værende lejere.

I kredsens årsregnskab er det LEV Køben-
havns blad, julegaverne til 80 borgere uden 
pårørende samt møder og aktiviteter, der 
har været de største udgiftsposter.

 Blandt medlemmerne var der utilfreds-
hed med LEVs repræsentantskabsmøde be-
slutning om, at kredsens kontingentandele 
fra Landsforeningen er sløjfet. Man mente, 
at denne form for ”kommunal udligning” var 
et dårligt signal at sende såvel nuværende 
som fremtidige medlemmer i de kredse, 
som ikke modtager kontingentandele mere.

Steen Stavngaard redegjorde for bag-
grunden for beslutningen. Idéen var at give 
de små fattige kredse flere penge at arbejde 
med for at give dem mulighed for aktivite-
ter, som de pt. ikke har råd til.

Årsregnskabet 2017 blev derefter god-
kendt.

4. Vedtagelse af årshjul
Birte Lynghøj fremlagde bestyrelsens for-
slag til årshjul 2018 for LEV København. 

Ifølge beslutning på LEVs repræsen-
tantskabsmøde skal kredsene hvert år 
udarbejde et årshjul, som skal vedtages 
på kredsenes generalforsamlinger.

Medlemmerne drøftede fordele og ulem-
per ved et årshjul og arbejdet hermed.

Årshjulet for 2018 blev vedtaget med den 
bemærkning, at det skal betragtes som en 
ramme for bestyrelsens arbejde og med vide 
muligheder for ændringer for den nyvalgte 
bestyrelse.

af at bevare et pårørendesamarbejde med 
en god pårørendepolitik med retten til at 
oprette bl.a. pårørenderåd.

Formanden takkede varmt LEV Køben-
havn-bladets afgående redaktør, Lasse Ryd-
berg, for hans helt utrolige arbejdsindsats 
og engagement gennem så mange år. Lasse 
Rydberg har beriget os alle med et fanta-
stisk godt blad, som mange har set hen til 
at læse, når det udkom.

Steen Stavngaard fortalte om Lands-
foreningen LEVs kommende konference d. 
17. marts, hvor emnet er organisations-
udvikling. Der er allerede nu drøftelser i 
Hovedbestyrelsen om, hvordan foreningen 
kan være en mere aktiv del af samfundet 
og også gøre organisationsudviklingen til 
en løbende proces. Steen Stavngaard roste 
i den forbindelse LEVs nye landsformand, 
Anni Sørensen. 

Der blev spurgt, hvad der skulle ske med 
bladet, når Lasse Rydberg stopper? Det er 
bestyrelsens hensigt at fortsætte bladet et 
år, så må vi se, om vi kan løfte det fremover. 
Det vil ikke blive det samme gode blad, 
som medlemmerne har været vant til, men 
bestyrelsen vil forsøge at skrive artikler og 
finde illustrationer m.v. Vi efterlyser også 
indlæg fra medlemmerne.

Kontrakten med Intryk giver også mu-
lighed for at nedsætte sidetallet, så der er 
mindre plads til stof fra LEV København. 
Lasse Rydberg har også tilbudt at skrive 
artikler ind imellem, hvilket bestyrelsen 
er meget glad for.

Beretningen blev derefter godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab 2017 
forelægges til godkendelse
Kasserer Eva Gjøe fremlagde LEV Køben-
havns Kommunekreds’ årsregnskab 2017. 

På regnskabet for Amagerbrogade 212 er 
der et stort underskud på grund af, at Tu- Fortsættes side 15



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 15

Der var også stor tak til Danielle Prös-
chold for hendes store arbejdsindsats som 
formand gennem 6 år. Danielle har altid 
stillet op i vanskelige situationer, når hun 
mødte skævheder og urimeligheder i ”sy-
stemet”, og hun har haft en god kontakt 
til og dialog med forvaltningen.

Generalforsamlingen henstillede også 
til, at der arbejdes intenst på at finde nye 
bestyrelsesmedlemmer og ny formand til 
generalforsamlingen i 2020.

Steen Stavngaard blev herefter valgt 
til formand.

     
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var: Annette-Marie Frimann Jensen, 
Egon Pedersen, Per Jonasson, Birte Lynghøj, 
Gitte Svarre, Eva Gjøe og Danielle Pröschold. 
Alle blev genvalgt

Tommy Gjøe blev valgt som nyt besty-
relsesmedlem. 

c. Valg af suppleanter
Eva Fryklund blev valgt som suppleant til 
bestyrelsen.

d. Valg af revisor
På valg: Mogens Rasmussen.
Ønskede ikke genvalg.
Jørn Jensen blev valgt.

6. Eventuelt
Der var stor tak til Vibeke Holscher og Eva 
Fryklund for deres indsats i LEV Københavns 
bestyrelse. Eva Fryklund beholder vi som 
suppleant – det er vi meget glade for.

Også stor tak til vores revisor Mogens 
Rasmussen, som igennem mange, mange 
år har hjulpet kredsen med revision af års-
regnskaberne.

Dirigenten afsluttede generalforsam-
lingen og takkede deltagerne for god ro 
og orden.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen (for 2 år)
a. Valg af formand
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der 
var nogen, der ønskede at stille op som 
formand, da Danielle Pröschold ikke har 
ønsket at genopstille. Ingen ønskede at 
stille op.

Dirigenten spurgte, om der var nogen i 
bestyrelsen, som ønskede at opstille. Det 
var der ikke umiddelbart. Steen Stavngaard 
fortalte, at bestyrelsen havde haft følere 
ude til forskellige mulige kandidater, men 
ingen havde ønsket at opstille.

Denne kritiske situation har naturlig-
vis været drøftet i bestyrelsen igennem 
længere tid, og Steen Stavngaard har nu 
tilbudt at stille op som formand i 2 år, men 
som formand i en bestyrelse med kollektiv 
ledelse, hvor opgaverne fordeles på alle 
bestyrelsesmedlemmer. Den konstruktion 
har bestyrelsen sagt ja til at gå ind i.   

Der var stor tak til Steen Stavngaard og 
stor tilfredshed med denne løsning blandt 
medlemmerne på generalforsamlingen.

Tak til Danielle Pröschold.



Brev til socialborgmesteren og alle 
medlemmer af Socialudvalget

om borgere, der ikke kan færdes på gaden 
uden ledsagelse. 

Der skæres i personalet, så færre per-
soner har ansvaret for livet for 24 borgere 
med svære diagnoser, ikke kun psykisk, 
men også fysisk. 

Alt det, der gør en institution til et hjem 
for borgerne, barberes væk, fordi den men-
neskelige kontakt reduceres voldsomt med 
de nye besparelser.

Vi er nået dertil, hvor det hedder opbe-
varing af borgere med handicap og ikke et 
liv så tæt på det normale som overhovedet 
muligt.

Ingen mennesker uden handicap ville 
kunne forestille sig at leve et sådant liv, 
som vi tilbyder vore handicappede medbor-
gere i Københavns Kommune.

 
DET KAN I SOM ANSVARLIGE POLITIKERE 
SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!

 

Med bekymret hilsen
Steen Stavngaard

Medlem af Handicaprådet,
formand for LEV København, 

formand for pårørendegruppen
på Bostedet på Rentemestervej

Den 1. februar i år vedtog Borgerrepræsen-
tationen kommunens nye handicappolitik, 
hvor det understreges, at også københavn-
ske borgere med handicap skal have et godt 
og indholdsrigt liv.

 Samtidig har Danmark tiltrådt FN’s Han-
dicapkonvention om, at mennesker med 
handicap skal kompenseres, således at de 
får et liv så tæt på det normale som over-
hovedet muligt.

 I efteråret 2017 lykkedes det, bl.a. via 
et meget aktivt pres fra mange pårørende-
grupper, at få sendt et forslag om bespa-
relser på de københavnske bosteder i 2018 
til hjørnespark, hvilket vi som pårørende 
naturligvis opfattede som, at politikerne 
havde forstået, at en sådan besparelse ville 
ramme alt for hårdt i dagligdagen for men-
nesker med udviklingshæmning.

 MEN på trods af de gode hensigter i både 
handicappolitik og handicapkonvention, så 
er de fine ord og løfter meget langt væk 
fra dagligdagen på bostederne.

For nu SKAL bostederne spare, så borgere 
med handicap igen bliver isoleret og lukket 
inde i hver deres bolig.

På et bosted med f.eks. 24 borgere bliver 
al ferie, al fritidsaktivitet uden for huset, 
al udgang nu sparet væk. Det drejer sig 
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Svar fra
socialborgmester
Mia Nyegaard

Selvom handicapområdet er presset på 
økonomien, og nogle bosteder derfor vælger 
at tilpasse sig budgettet ved at spare på 
ledsagelse til fritidsaktiviteter og rejser, 
så ændrer det ikke på, at vi har nogle fan-
tastiske medarbejdere ude på de enkelte 
bosteder, som jeg er sikker på, nok skal 
være tilgængelige og fleksible for borgerne. 
På den måde vil borgerne stadigvæk kunne 
indgå i nære relationer med medarbejderne.

Slutteligt vil jeg endnu engang takke 
dig for din henvendelse, og som jeg sagde 
til rundbordsmødet, så kan I altid skrive, 
så du er naturligvis altid velkommen til 
at kontakte mig eller Socialudvalget. Jeg 
sender svaret til de øvrige medlemmer af 
Socialudvalget til orientering.
 

Med venlig hilsen
Mia Nyegaard 

Socialborgmester
____________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Socialforvaltningen

Rådhuset
1599 København V

E-mail: borgmester@sof.kk.dk 
Telefon: +45 3366 2451

Kære Steen Stavngaard
Mange tak for dit brev af d. 8. marts 2018, 
hvori du udtrykker bekymring for Køben-
havns Kommunes mulighed for at leve op 
til visionen i kommunens handicappolitik. 
Nu har vi jo mødtes et par gange siden, og 
jeg håber, at du sidder tilbage med fornem-
melsen af, at jeg i hvert fald vil gøre mit til 
at løfte politikken.

Visionen for Københavns Kommunes 
handicappolitik er, at borgere med handicap 
har mulighed for at leve et selvstændigt 
liv med høj livskvalitet. Jeg er glad for den 
vision, som vi i fællesskab har udarbejdet 
for handicappolitikken, men jeg er enig med 
dig i, at vi har en række udfordringer på 
handicapområdet, som vi skal løse.

Flere og flere borgere har brug for hjælp 
og støtte i forbindelse med kortvarige el-
ler langvarige funktionsnedsættelser. Det 
presser – som du ved Socialforvaltningens 
budgetter. Derfor har jeg jo netop kastet 
mig ud i en kamp for at skaffe flere mid-
ler til Socialforvaltningen og ikke mindst 
handicapområdet.

Men indtil at vi får tilført flere midler, 
skal vi selvfølgelig overholde de budgetter, 
vi har. Borgercenter Handicap har været 
nødt til at finde 82,7 mio. kr. for at kunne 
holde budgettet i 2018. Alle dele af Borger-
center Handicap oplever derfor et meget 
stramt budget i 2018 og tilpasser deres 
aktiviteter derefter. Selvfølgelig vil en så 
stor besparelse kunne mærkes ude på de 
enkelte bosteder.
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Gensvar til socialborgmesteren

- At borgere på et bosted ikke kan komme
på ferie – her taler jeg ikke om dyre
udenlandsrejser, men f.eks. et koloni-
ophold på Bornholm.

- At borgere, der ikke kan færdes uden
ledsagelse, ikke kan komme på en gåtur,
fordi der ikke er personalenormering  til
det.

- At borgere ikke kan leve et værdigt liv,
fordi nedskæringerne rammer på deres
allermest nødvendige hverdagsliv.

Så derfor vil jeg kraftigt opfordre dig og 
Socialudvalget til at fremskynde processen 
med at finde ekstra midler til området alle-
rede i 2018, og det kan kun gå for langsomt !

Med venlig hilsen
Steen Stavngaard 

Kopi til medlemmer af Socialudvalget

Kære Mia Nyegaard

Tak for dit svar på mit brev af 8. marts 2018.
Jeg er naturligvis helt enig med dig i vi-
sionen om, at københavnske borgere med 
handicap skal kunne leve et selvstændigt 
liv med høj livskvalitet.

Jeg har også med glæde konstateret din 
udtalelse på vores dialogmøde mandag den 
12. marts, hvor du udtalte: København skal
kendes på, hvordan vi behandler vore svage
grupper.

Det, jeg til gengæld har ganske svært ved 
at se, er, at de vilkår vi i København tilbyder 
vore svage medborgere, f.eks. på bosteder, 
med en besparelse på næsten 83 millioner 
kroner på handicapområdet, kan forenes 
med de to ovenstående positive udtalelser.

At der er mange dygtige medarbejdere 
på bostederne afhjælper jo ikke de vilkår, 
vi tilbyder: 

Tirsdag den 20. marts 2018
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Pårørende som en aktiv
del af dag- og botilbuddene

ind i Humlebyen i 1993, og de er blevet 
sammen lige siden, og bor nu i deres lille 
hjem i Alsgade også på Vesterbro sammen 
med to senere indflyttede beboere.

Det var stille og mørkt i huset på 3. sal 
bortset fra noget puslen og rumsteren på 
4. sal, hvor en medarbejder var gået i gang 

Af Birte Lynghøj

Vi var tre forældre, der en tidlig iskold lørdag 
morgen i marts låste os ind i Bofællesskabet 
Alsgade på Vesterbro. Aftenen før havde vi 
dækket bord, og nu kom vi med alt muligt 
godt til en lækker brunch. Det skulle nem-
lig fejres, at bofællesskabet havde 25 års 
jubilæum. Fire af de seks beboere flyttede 
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Pårørende som en aktiv
del af dag- og botilbuddene

af Medieskolen Juno, der stillede med et 
hold af deres dygtige filmfolk. 

Og her dukker der en historie frem, som 
ligger bag Junos besøg: De skulle filme ju-
bilæet som én af de gode historier, der skal 
blive til en lille kort præsentationsfilm om 
pårørende som aktive del af (bo/dag)til-
buddene. Det er meningen, at filmen, der 
vil vare ca. 5-7 minutter, skal vises rundt 
omkring til centerråds- og pårørenderåds-
møder, til møder i skolebestyrelser samt 
diverse medier m.v. for at give inspiration 
og lyst til at gøre noget lignende, måske 
genoptage gamle traditioner eller finde på 
helt nye aktiviteter. 

Det hele begyndte for nogle år siden, 
hvor centerchef for det nu nedlagte CMF, 
Karin Damhus, bad en pårørende om at 
komme og fortælle nyansatte medarbej-
dere, hvordan det er at være forældre til en 
voksen datter med udviklingshæmning. Den 
pårørende, Annette-Marie Frimann Jensen, 
er medlem af LEV Københavns bestyrelse, 
og hendes datter bor på Bostedet Musvå-
gevej. Herfra udviklede samarbejdet sig til 
at omfatte flere centre, konsulenter fra 
Socialforvaltningen og deltagere fra LEV 
København. Der blev dannet en planlæg-
ningsgruppe, som stod for 3 temaaftener 
i 2016 med temaet: Pårørendesamarbejde: 
Det gode og det svære samarbejde. 

I 2017 blev der yderligere afholdt 3 aft-
ner om pårørendesamarbejdet med oplæg, 
debat og gruppearbejde. Der blev herunder 
dannet nogle arbejdsgrupper bestående af 
medarbejdere og pårørende. Herom senere 
i næste nummer.

 Blandt andet meldte nogle pårørende 
sig til at sidde i en arbejdsgruppe sammen 
med medarbejdere og med seniorkonsulent 
fra Socialforvaltningens stab, Gert Thom-
sen, som tovholder. Arbejdsgruppen hedder 

med at vække de seks jubilarer. Det hjalp 
selvfølgelig, at én af forældrene gik i gang 
med at hamre æresporten op på hoved-
døren!

Så blev der liv i hele huset, gæsterne 
strømmede ind til den pyntede fællesstue, 
glade med gaver og blomster, og vi fik besøg Fortsættes side 25
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og støtte op om igangværende traditioner 
ude på bostederne og dagtilbuddene. I ar-
bejdsgruppens regi ligger desuden et godt 
forarbejde til en pjece om ”Den Gode Flyt-
ning”, som en arbejdsgruppe tidligere har 
beskæftiget sig med. 

På de fælles temaaftener i 2017 talte vi 
i én af grupperne meget om traditioner, at 
de er forsvundet, der er ikke tid. Vi talte om 
vigtigheden af at holde fat i traditionerne, 
genoplive dem, hvor de er gået i glemme-
bogen og skabe nye traditioner og tiltag, 
hvor der endnu ikke er opstået traditioner. 

Traditioner hjælper til at binde mennesker 
sammen over lang tid som tilfældet er med 
bofællesskabet på Vesterbro.

Pårørende sørger for kontinuiteten og den 
aktive medvirken, medarbejderne sørger for 
at støtte op og skaffe rum for aktiviteterne.

”Pårørende som en aktiv del af tilbuddene/
Nye Traditioner”.

(Se også referatet af LEV Københavns ge-
neralforsamling 2018 på side 9).

Idéen til en lille præsentationsfilm med de 
gode historier om aktive pårørende opstod, 
fordi vi i arbejdsgruppen i første omgang 
efterlyste de gode historier og traditionerne 
rundt om blandt pårørende og medarbejdere. 
Disse inputs fik vi samlet til nogle pænt 
lange lister, og herfra valgte vi så nogle hi-
storier ud til filmoptagelse. De øvrige gode 
historier om, hvad de pårørende bidrager 
med, er det hensigten at samle og udgive i 
et lille hæfte som yderligere inspiration til 
andre pårørende og medarbejdere på dag- og 
botilbuddene.

Det er også arbejdsgruppens ambition at 
være med til at sætte gang i nye aktiviteter 
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