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LEDER

Der var engang, hvor en leder i LEV bladet 
fra LEV København også kunne handle om 
handicappede borgeres deltagelse i musik-
festivaller, cykelløb, koncerter og udflugter, 
men de tider er for længst forbi, fordi der 
i de sidste mange år har været gentagne 
og massive besparelser på området for 
mennesker med udviklingshæmning. LEV 
København har igen og igen gjort politikere 
og forvaltning opmærksom på, at det ikke 
er i orden og har hele tiden været i løbende 
dialog med disse.

 I maj måned blev det for meget for en 
stor forældregruppe, hvori også flere fra 
LEV Københavns bestyrelse er med. Grup-
pen hedder nu ”Handicapaktivisterne”, og 
er en videreførelse af ”Synlighedsgrup-
pen”. Sammen med en gruppe unge med 
udviklingshandicap under hashtagget 
#Kære Frank synliggjorde de to grupper 
over for politikerne, hvad nedskæringerne 
– denne gang kaldt kvalitetsstandarder – 
ville betyde for en svag og sårbar gruppe 
københavnere. 

Torsdag den 3. oktober 2019 blev der så 
indgået budgetaftale om budget 2020 på 

Københavns Rådhus mellem 6 partier: So-
cialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, 
Radikale Venstre, SF samt partiet Venstre.

Fem af kvalitetsstandarderne blev ta-
get af bordet, nemlig dem der omhand-
ler socialpædagogisk bistand, botilbud og 
dagtilbud.

Der blev afsat 15,3 mio. kr. i 2020 og 15,6 
mio. kr. i 2021 og frem til og med 2023 til 
at fastholde serviceniveauet vedrørende 
socialpædagogisk støtte, dagtilbud samt 
midlertidige og længerevarende botilbud. 
Fra den supplerende budgetmodel blev der 
i 2020 også afsat 4,5 mio. kr. til støtte- og 
plejebehovet på handicapområdet.

Politikerne lyttede ikke, før der kom syn-
lighed gennem de tre demonstrationer, som 
de unge aktivister fra #Kære Frank gen-
nemførte, støttet af aktive pårørende og 
andre ildsjæle fra Handicapaktivisterne. De 
aktive pårørende med bostedet Valbyholm 
i front har også utrætteligt gennemført 
at arrangere sit-downs på trappen foran 
Rådhuset hver fredag formiddag. 

Fortsættes side 7

Der var engang...
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Aldrig har der været så meget på spil 
for københavnere med udviklingshandicap, 
aldrig har konsekvenserne af et konstant 
underbudgetteret, udpint handicapområde 
været så tydelige og alvorlige. Det er nu 
påvist og dokumenteret fra mange sider 
bl.a. ved de chokerende forhold på boste-
det Arenahuset, som Det sociale Tilsyn 
har lukket, og ved de mere end vanvittige 
kvalitetsstandarder, der har konsekvenser, 
som politikere i Socialudvalget ikke havde 
gennemskuet, da det blev besluttet. (Se 
også levkk.dk ”Bøn til økonomiudvalget”).

Men så er vi vel glade og trygge ved det 
kommende år, fordi kvalitetsstandarderne 
på voksenområdet er rullet tilbage i 4 år? 
Nej, desværre: området for mennesker med 
udviklingshæmning fik langt fra det løft, 
som vi havde ønsket og håbet på i budget 
2020.

Der er bosteder, hvor normeringerne slet 
ikke hænger sammen, og dette betyder, at 
der er alt for mange dygtige pædagoger, 
som ikke ønsker at arbejde i Københavns 
Kommune, fordi arbejdsforholdene er for 
ringe og for belastende. Desuden får de 
ansatte mindre i løn end i de omkringlig-
gende kommuner.

Der er altså i den grad grund til at kæmpe 
videre, og nu om nogensinde er det vigtigt 
at følge udviklingen på handicapområdet, 
at aktionere, at melde sig ind i LEV/LEV Kø-
benhavn, Handicapaktivisterne eller være 
aktiv på andre fronter, fx Facebook. 

Vi tror fortsat på, at sammen er vi stær-
kere, og sammen vil vi spille på alle de 
muligheder, der findes. Vi giver ikke op. 
København SKAL være en by for alle!

Af Annette-Marie Frimann Jensen
og Birte Lynghøj

 Endelig var socialpædagogernes organi-
sation LFS hovedarrangør for en stor vellyk-
ket demonstration den 9. september foran 
Rådhuset, hvor også Landsforeningen LEV 
og LEV København deltog.

 LEV København måtte desværre sande, 
at traditionelle demokratiske metoder ikke 
havde haft nogen effekt, ikke engang Han-
dicaprådets kvalificerede høringssvar blev 
der taget notits af. Det blev totalt ignoreret.

Den aktivistiske tilgang derimod skabte 
mediebevågenhed og dermed den interesse, 
som LEV København ikke havde kunnet 
opnå fra politikerne. I samarbejde med Han-
dicapaktivisterne og #Kære Frank bragte 
TV2 Lorry over en lang periode indslag fra 
demonstrationerne, interviewede køben-
havnere med udviklingshandicap, der skulle 
smides ud af deres bofællesskab og rykke 
ud i egen lejlighed med ringe eller ingen 
støtte, og som stod for at gå på tvungen 
deltid på deres dagtilbud. TV2 Lorry inter-
viewede også politikere, bl.a. socialborg-
mester Mia Nyegaard og overborgmester 
Frank Jensen, og bragte også indslag og 
interviews med de demonstrerende på-
rørende og deres voksne børn på trappen 
foran Rådhuset. Der skal lyde en stor tak 
til TV2 Lorry for vedholdende at have fulgt 
aktionerne og sagen i det hele taget.

For LEV København var det også en stor 
støtte, at Landsforeningen LEVs landsfor-
mand Anni Sørensen deltog i de fleste ar-
rangementer, fordi hun, som vi, er rystet 
over, at niveauet er blevet så lavt. Hun 
har på udmærket vis brugt eksemplerne 
fra København til at vise politikerne på 
Christiansborg, at det over hele landet ser 
skidt ud for mennesker, der ikke kan klare 
sig selv.

LEDER
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Nye tider i handicap-
og bestyrelsesarbejde

”LEV i forandring”, et projekt som skal gøre 
landsforeningen mere kampklar til nutidens 
udfordringer som f.eks. hele forløbet om 
Budget 2020 i København viser. Her var 
rigtig mange aktører på banen, hvilket førte 
til et godt resultat. MEN MEN MEN. Der 
er absolut lang vej hjem endnu for vores 
område.  

Ledsagermidlerne på bostederne er ble-
vet fjernet, mange bosteder har sparet fe-
rieturene væk og antallet af pædagogiske 
medarbejdere på bostederne er igennem 
flere år blevet reduceret voldsomt. Blot for 
at nævne nogle af de voldsomt mange ned-
skæringer, der er blevet en realitet indenfor 
de sidste 5-10 år. Man taler i kommunens 
Handicappolitik om VÆRDIGHED, men hvis 
det ikke bare skal være ord i en politik, 
kræver det en nytænkning på Rådhuset, 
så værdighed også bliver aktuelt for men-
nesker med et udviklingshandicap.

Så hvis du er enig med mig i ovenstående 
betragtninger, så mød op den 20. februar 
2020 til vores generalforsamling og stil 
meget gerne op til bestyrelsen, fordi vi 
har i høj grad brug for nye tanker og ideer. 

Du kan også været med til at nytænke, 
hvordan man som bestyrelse kan være mere 
klar til de nye tider. Hvordan skal vi mødes? 
Kan vi have forskellige former for møder og 
... kun fantasien sætter grænser.

Det har i hvert fald vist sig, at alter-
native løsninger så som demonstrationer 
og udsendelse i tv helt sikkert har gjort 
en forskel!

Af Steen Stavngaard 

Så er budget 2020 omsider blevet vedta-
get på Københavns Rådhus. Som omtalt 
i lederen på side 5 har der det meste af 
2019 blandt unge københavnere med udvik-
lingshæmning, pårørende og andre ildsjæle 
været arbejdet hårdt på at få de værste 
nedskæringer på vores område taget af 
bordet inden en vedtagelse. Herunder har 
også mange pårørende skrevet til Social-
udvalget og overborgmester Frank Jensen 
for at fortælle om de voldsommer konse-
kvenser, nogle af budgetforslagene ville få 
for mennesker med et udviklingshandicap. 

Fra LEV Københavns side skal der lyde 
en stor tak til alle for det kæmpe arbejde, 
der er blevet lagt for dagen i forbindelse 
med budget 2020.

Og så tilbage til overskriften. Forløbet 
med budget 2020 har med al tydelighed 
vist, at det traditionelle bestyrelsesarbejde 
ikke kan stå alene og måske også skal for-
nys, så det matcher de nye tider. Vi har den 
20. februar 2020 generalforsamling i LEV 
København. Fire af vores meget garvede og 
dygtige bestyrelsesmedlemmer har valgt 
at stoppe deres arbejde i bestyrelsen efter 
mange meget aktive år, så vi har rigtigt 
meget brug for både nye medlemmer af 
bestyrelsen og også nytænkning af vo-
res arbejde i bestyrelsen. Hvordan gør vi 
arbejdet mere nutidigt og samtidig mere 
effektivt for at opnå resultater?

I Landsforeningen LEV har vi nu et godt 
stykke tid arbejdet med et projekt, vi kalder Fortsættes side 11
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meget gerne, at de vedtagne budgetter 
og politikforståelsen gjorde denne politik 
mulig.

Så sæt allerede nu et STORT kryds i ka-
lenderen ved den 20. februar 2020.

Mød op og gør din indflydelse gældende. 
Vi glæder os til at se dig.

Opgaven er enkel og klar: Hvordan kan 
vi sikre at kommunens politikere forstår 
at generere en politik, der sikrer at vores 
borgere også kan føle, at de har et liv så 
tæt på det normale, som der står i FNs 
Handicappolitik, en politik som Danmark 
har tiltrådt på papiret. MEN jeg så også 

Glæd jer til jul og til julemarkedet på Sundby 
Væksthus lørdag d. 30 november 2019!

Der er altid en fantastisk julestemning, når der 
er julemarked på Sundbyvang, og i år bliver 
det ekstra fantastisk, fordi LEV København 
har givet en stor klat penge til en omgang 
spændende underholdning.
Denne ekstraordinære gave gives i anled-
ning af LEV Københavns 40 års jubilæum 
i år.
Det syntes bestyrelsen skulle fejres på en 

måde, som kommer flest mulige til gode, og 
hvad er mere oplagt end god underholdning 

på det populære julemarked.
Håber I kommer og nyder dagen med os.

LEV Københavns bestyrelse

LEV København
har 40 års jubilæum i 2019!

ANNONCER

ÅRS

JUBILÆ
UM
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hus. Stemningen var høj og beslutsom, godt 
hjulpet af de gode taler og sange – og det 
fællesskab, alle følte.

Allerede små fjorten dage senere smæk-
kede vi igen kasketterne på hovedet. 
Landsforeningen af Socialpædagoger (LFS) 
var hovedarrangør for en meget veloplagt 
demonstration d. 9. september på Rådhus-
pladsen. Op mødte faglige organisationer, 
borgere med handicap, pårørende og for-
eninger bl.a. LEV København og Landsfor-
eningen LEV – flot repræsenteret af for-
manden Anni Sørensen.

Af Birte Lynghøj

Vi mødte op til den tredje demonstration i 
rækken arrangeret af #Kære Frank. Den fik 
navnet ”Alfabetdemonstrationen”. 

På en hot sommerdag onsdag d. 28. 
august mødte ca. 600 demonstranter op 
for at protestere mod de vanvittige kva-
litetsstandarder og mod de uanstændige 
livsvilkår, som kommunen byder mennesker 
med udviklingshæmning på de københavn-
ske bosteder.

Der var røde kasketter med ”Kære Frank” 
overalt på pladsen foran Københavns Råd-

Fortsættes side 15

Aktioner mod nedskæringerne 
på handicapområdet
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”Sit-down” gruppen har som erklæret 
mål haft, at de vil blive ved, til kvalitets-
standarderne er rullet tilbage.

Trods det våde vejr mødte omkring 600 
mennesker op i silende regn og hørte på 
de mange talere, der berettede om den 
udsultning af handicapområdet, der har 
pågået i de sidste mange år. 

Sideløbende med demonstrationerne 
har en stædig gruppe med pårørende og 
beboere fra bostedet Valbyholm, som den 
stærke drivkraft, holdt til på trappen foran 
Københavns Rådhus hver fredag formiddag. 
Andre borgere og pårørende er så stødt til i 
løbet af de mange fredage, det er blevet til.

Gruppen har gjort det for at tilkendegive 
deres modstand mod de såkaldte kvalitets-
standarder og de rystende konsekvenser 
for voksne københavnere med udviklings-
hæmning.



350 med handicap ræsede
hurtigere, end regnen kunne falde

Arrangørerne bag Strandparksløbet er 
dagtilbuddet Horisonten, der hører under 
Center for Selvstændig Bolig og Beskæfti-
gelse under Københavns Kommune. 

Løbskoordinator Dan Djurhuus Nielsen 
havde mødt lutter store smil og frisk mod 
fra deltagerne.

”De har virkelig trodset vind og vejr. 
Vi fik en ordentlig sjasker, og starten var 
hård, men jeg har nu hørt flere joke med, 
at de liiiige tager en tur til”, sagde han, 
mens deltagerne stimlede sammen til en 
omgang zumba.

”Jeg har tabt mindst ét kilo”, sagde Sø-
ren fra Kraftværket begejstret, mens han 
så kammeraterne danse. Han er godt vant 
med motion og har ugentligt både stavgang 
og svømning på programmet. 

Under tesen, at ’motionsløb er for 
alle’, trodsede 350 unge og voksne 
københavnere med udviklingshæm-
ning det våde vejr og løb Amager 
Strandpark tynd med benene på 
nakken, rollatorer i fast greb og i 
kørestole i rask galop.

Tekst og fotos af
Agnete Vestergaard-Kristensen

For 13. år i træk er det lykkedes at stable 
et arrangement på benene, som samler 
flere hundrede borgere. I år krævede dog 
adskillige pause-pavilloner på plænerne og 
regntøj godt surret fast om kroppen under 
afviklingen af Strandparksløbet på stran-
den ved Amager Strandpark. Regnen stod 
i stænger fra de tunge, grå skyer.

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 17
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Hurtigste kvinde på den lange rute var 
Alina fra UIU med en tid på 21:08 minutter.

Lars Søborg fra Horisonten og Seda fra 
Idrætsskolen tog de bedste tider i kate-
gorien ’Hjul’ med hhv. 32:42 minutter og 
54:32 minutter i Danmarks måske mest 
livsbekræftende motionsløb.

Hastighed var dog ikke alt. For de frem-
mødte handlede det lige så meget om at 
komme tilbage fra en lang sommerferie og 
nyde en sjov formiddag sammen. 

”Selvom nogen var ved at give op og 
vende om ved den våde start, så fortsatte 
de, og det er dén ånd det handler om. So-
len titter lige frem, men vi trodser al slags 
vejr”, sluttede løbskoordinator Dan Djur-
huus Nielsen.

Løb på fire ben og hjul
Kim fra dagtilbuddet Koloritten syntes, at 
det var ’et værre lortevejr’, men hans kone 
havde taget en taxi til Amager Strandpark 
for at se ham tage turen rundt, og det hjalp 
lidt på humøret. Han gik 2.5 km med rol-
latoren i høj fart, og egentlig syntes han, 
det var gået helt fint.

”Jeg gik sammen med Personale-Morten 
og mine venner. Det gik godt, for vi tog 
det stille og roligt uden at løbe. Vi gik bare 
sammen og hyggede”, fortalte han.

Amanda fra jobtilbuddet Kraftværket 
havde sin hundehvalp Karla og gode ven-
inde med rundt på den lange distance på 
5 km. 

”Det var både sjovt og hårdt. Mest fordi 
jeg måtte bære Karla i armene, for hun 
er kun fem måneder gammel og kan ikke 
gå så langt”, grinede hun, mens de sidste 
deltagere krydsede målstregen.

Handicap ingen hindring
Der var god fart på de hurtigste af dagens 
deltagere. Efter blot 16:10 minutter kom 
Rasmus fra Idrætsskolen over målstregen 
på Københavns største strand efter at have 
tilbagelagt 5 km.
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DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og valg af referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges 
til godkendelse.

4. Vedtagelse af årshjul.

5. Behandling af indkomne forslag.
 (Forslag skal være formanden i 

hænde senest 3 uger før afholdelse 
af generalforsamlingen på:

 steen.stavngaard@gmail.com eller 
telefon 3066 6596).

6. Valg til bestyrelsen (for 2 år) og valg 
til revisor.

a. Valg af formand
 Steen Stavngaard genopstiller ikke, 

ny formand skal vælges.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (10-11).
 På valg: Per Jonasson, Gitte Svarre 

Larsen, Steen Stavngaard, Eva Gjøe, 
Tommy Gjøe (genopstiller).

 Danielle Pröschold, Annette-Marie 
Frimann Jensen, Birte Lynghøj, Egon 
Pedersen (genopstiller ikke).

c. Valg af suppleanter.
d. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Program:
18.00-19.00: Spisning og samvær.
 LEV København byder på et 

let aftensmåltid.
 Tilmelding er nødvendig.
 Se nedenfor *

19.00-21.30:
Generalforsamling i LEV København 

* Tilmelding til spisning før generalforsam-
lingen bedes ske senest onsdag d. 12. 
februar til Eva Gjøe, gjoe@email.dk eller 
2682 7933.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
2020 i LEV Københavns Kommunekreds

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

Generalforsamlingen
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KØBENHAVNERFESTEN 2019:
X factor-sang og
kæledyrsjokes trak fulde huse

”Den er jo helt fantastisk”, udbrød Bjarne 
med julelys i øjnene, da han havde sat sig 
til rette i de bløde sæder, og diskolyset 
dansede henover de otte forventningsfulde 
ansigter i køretøjet. 

”Vi har kobberbryllup næste år, Susanne 
og jeg. Dér kunne jeg godt tænke mig at leje 
sådan en bil. På vores bryllupsdag blev vi 
kørt rundt i en veteranbil fra 1945, så jeg 
synes, det ville være sjovt at gøre noget 
lignende igen”, sagde han og smilede som 
en nyforelsket på sin kone gennem snart 
12½ år, Susanne. 

Lynsalater og hundetis til debat
”Hvor meget træner du om dagen? Spiser 
du mange lynsalater? Har du overhovedet 
tid til at lave andet, fx en kæreste?” Den 
nordiske mester i eSport, Daniel ”Dingo” 
Kristensen lagde vejen forbi Københavner-
festen for at fortælle om sin succes med 
Fifa, og det skortede ikke på spørgsmål.

 Juno havde indrettet en lækker lounge 
med gamerstationer, bar og debat, og i 
samarbejde med Suka havde de inviteret 
den professionelle gamer, som tog kampen 
op mod festdeltagerne til masser af hujen 
og tilråb fra tilskuerne.

Københavnerfesten 2019 var mere end 
blot en udsolgt pølsegrill og koncerter, der 
trak fulde sale. Her blev spillet luftguitar, 
planlagt kobberbryllup på bagsædet af en 
pink limo, danset på livet løs - og festet, 
festet, festet.

Fra sæbeboblerne på den røde løber, over 
de mange vimpler under loftet til en skrig-
pink limousine og læssevis af makeuppalet-
ter. Københavnerfesten 2019 flød over med 
alskens farver, da Center for Selvstændig 
Bolig og Beskæftigelse under Københavns 
Kommune bød op til bal.

Kobberbryllup i limo
Alt imens der blev gamet og datet, lagde 
makeupartister fra Art of Style and Makeup 
de hotteste tendenser inden for beauty og 
satte smukke frisurer. Kulturhuset Pul-
sen havde opsat tattoosalon komplet med 
farverige ugler og dragehoveder. Samtidig 
ræsede Danmarks eneste skrigpink Chrys-
ler fra Dansk Limousinecenter rundt i de 
amagerkanske gader og stræder.
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Salen fyldtes atter, da X Factors Benja-
min med guitar under armen indtog sce-
nen og croonede som en ægte entertainer. 
Mange tog modet til sig og fik en kinddans 
eller to under dæmpet belysning og med 
glæde brusende i blodet.

 Hovednavnet, Maria&Bea, måtte aflyse 
pga. sygdom, og selvom skuffelsen var til 
at tage og føle på, fik deres afløser virkelig 
gulvet til at gynge.

Sigmund, kendt fra X Factor, Melodi 
Grandprix og Divaer i junglen var den helt 
rette til at fyre op under festdeltagerne, 
som skrålede med i vilden sky, dansede i 
ét væk og knipsede fotos og video til evigt 
minde om en stor aften. Herefter tog DJs 
fra LAVUK Entertainment over og vendte 
hjemmevant plader til den store guldme-
dalje, før end festen lukkede og slukkede 
for denne gang.

Tekst og fotos af
Agnete Vestergaard-Kristensen

Sidst på eftermiddagen bugnede salen 
af nysgerrige gæster. Christian Fuhlendorff 
havde for anden gang takket ja til at lave 
standup show og debat med Suka for de 
fremmødte. Ad flere omgange måtte hen-
tes flere stole frem, før han trådte frem 
på scenen. Jokes om efterladte børn på 
restepladser og tissetræning for hunde fik 
tårerne til at trille af grin, og da han invite-
rede til debat om arbejdsliv og perfekthed, 
skød hænderne i vejret for at sludre med.

En aflysning blev til et hit af en afløser
De sprøde toner flød allerede tidligt på ef-
termiddagen, da forventningsfulde gæster 
trådte ind i Sundby Væksthus på Amager til 
Københavnerfesten 2019 – årets fest for 
borgere med handicap. Brugerbandet The 
Mumes havde taget vejen fra Aarhus for 
at give en to timer lang koncert, som talte 
adskillige lækre klassikere fra bl.a. Gnags, 
Kim Larsen og TV2.
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ANNONCER

LEV København har tradition for at give
kr. 150 til indkøb af en julegave
til borgere med udviklingshæmning,
der bor i København, og som
ikke har pårørende.

Hvem kan søge:
Pædagoger med kontakt til borgere med
udviklingshæmning uden pårørende.

Ansøgningen skal indeholde:
Navn, fødselsdag og bosted på beboeren.
Navn, mail og telefonnummer på ansøger.
        
Hvordan:
Hver organisation udpeger en koordinator
og sender ansøgningerne samlet til gjoe@email.dk
eller Eva Gjøe, Højmosevej 10, 2400 Kbh. NV.

Ansøgningsfrist: Den 25. november 2019.

Udlevering:
Pengene overføres efter aftale med Eva Gjøe
på tlf. 2682 7933.

Ansøgeren sørger for indkøb af gaven.

Julegaver fra LEV København

Til DIGFra LEV København



M
ed

le
m

sk
on

tin
ge

nt
: s

æ
t v

en
lig

st
 X

 
 

Pe
ns

io
ni

st
/s

tu
de

re
nd

e 
*)

❐
 Å

rl
ig

t 
m

ed
 b

la
d 

30
0 

kr
. 

❐
 Å

rl
ig

t 
m

ed
 b

la
d 

15
0 

kr
.

❐
 Å

rl
ig

t 
fo

r 
pa

r 
m

ed
 b

la
d 

42
5 

kr
. 

❐
 Å

rl
ig

t 
fo

r 
pa

r 
m

ed
 b

la
d 

22
5 

kr
.

❐
 Å

rl
ig

t 
ud

en
 b

la
d 

17
5 

kr
. 

❐
 Å

rl
ig

t 
ud

en
 b

la
d 

75
 k

r.

❐
 L

iv
sv

ar
ig

t 
m

ed
 b

la
d 

(e
nk

el
t 

pe
rs

on
) 

3.
50

0 
kr

. 
❐

 L
iv

sv
ar

ig
t 

m
ed

 b
la

d 
(e

nk
el

t 
pe

rs
on

) 
3.

50
0 

kr
.

❐
 Å

rl
ig

t 
fo

r 
fo

re
ni

ng
 m

ed
 b

la
d 

80
0 

kr
.

❐
 Å

rl
ig

t 
ab

on
ne

m
en

t 
30

0 
kr

. 
Be

ta
l f

ør
st

, n
år

 g
ir

ok
or

te
t 

m
od

ta
ge

s.

Fi
rm

am
ed

le
m

sk
ab

er
❐

 A
lm

. m
ed

 b
la

d 
80

0 
kr

.

❐
 G

ul
dm

ed
le

m
 m

ed
 b

la
d 

(p
r. 

år
) 

5.
00

0 
kr

.
Et

 G
ul

dm
ed

le
m

 f
år

 r
et

 t
il 

at
 b

ru
ge

 L
EV

s 
lo

go
 s

am
t 

at
 b

liv
e 

næ
vn

t 
på

 L
EV

s 
hj

em
m

es
id

e.

U
nd

er
te

gn
ed

e 
øn

sk
er

 a
t b

liv
e 

m
ed

le
m

 a
f L

EV
 K

øb
en

ha
vn

*)
 A

ng
iv

 h
er

 h
vi

lk
et

 å
r d

u 
fo

rv
en

te
r a

t a
fs

lu
tt

e 
di

t s
tu

di
e:

SK
RI

V
 V

EN
LI

G
ST

 M
ED

 B
LO

K
BO

G
ST

A
V

ER
:

N
av

n:

Ev
t.

 s
am

le
ve

rs
 n

av
n 

(p
ar

m
ed

le
m

sk
ab

):

A
dr

es
se

:

Po
st

nu
m

m
er

: 
By

:

Te
le

fo
n:

 
E-

m
ai

l:

La
n

d
sf

o
re

n
in

g
en

 L
EV

B
le

ki
n

g
e 

B
o

u
le

va
rd

 2
26

30
 T

aa
st

ru
p

La
nd

sf
or

en
in

ge
n 

LE
V

 e
r 

in
te

re
ss

eo
rg

an
is

at
io

ne
n,

 d
er

 s
id

en
 1

95
2 

ha
r 

ar
be

jd
et

 f
or

 a
t 

fo
rb

ed
re

 u
dv

ik
lin

gs
hæ

m
m

ed
es

 v
ilk

år
.

La
nd

sf
or

en
in

ge
n 

LE
V

 · 
Bl

ek
in

ge
 B

ou
le

va
rd

 2
 · 

26
30

 T
aa

st
ru

p
Tl

f.
 3

63
5 

96
96

 · 
Fa

x 
36

35
 9

69
7 

· E
-m

ai
l: 

le
v@

le
v.

dk
 · 

w
w

w
.le

v.
dk

Du kan også tilmelde dig på www.lev.dk

H
U

SK
PO

R
TO




