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Vi skal værne om livet 

Årsberetning for Kristelig Handicapforening 2017-2018  
  

Det er med stor glæde, at vi igen kan fejre års-

møde i KH. Vi kan se tilbage på et begivenheds-

rigt år. 

I forbindelse med sidste års generalforsam-

ling varslede vi en omorganisering af landskon-

toret. Den er nu gennemført, så vi i dag har tre 

fuldtidsansatte medarbejdere. Der er tale om 

en strategisk satsning, som skaber rum til at 

landslederen kan bruge flere ressourcer på at 

varetage foreningens interesser i kirken og i 

samfundet i øvrigt.  

Opgraderingen af de administrative res-

sourcer skal ses i lyset af, at vi i de senere år 

har oplevet en øget tilslutning til vores arran-

gementer. Desuden har vi et ønske om at nå 

længere ud med vores budskaber til et sam-

fund, hvor mennesker ser meget forskelligt på, 

hvad der bestemmer et menneskes værdi.  

Vi er fortsat en lille forening med begræn-

sede ressourcer, men med opgraderingen på 

landskontoret har vi taget et vigtigt skridt i 

retning af at kunne skabe en mere tydelig røst i 

den aktuelle debat.  

 

Aktiv dødshjælp til debat 

I det seneste år har spørgsmålet om aktiv 

dødshjælp været et debatemne overalt i sam-

fundet. KH har også været på banen med flere 

udtalelser i Kristeligt Dagblad og to debatind-

læg.  

Foreningen Læger fra Aktiv Dødshjælp frem-

satte sidste sommer et forslag om, at det skal 

være tilladt at slå svært handicappede nyfødte 

eller alvorligt syge børn ihjel. Det var et vidtgå-

ende forslag, som næppe vil få politisk opbak-

ning i nær fremtid. Alligevel skal vi tage 

spørgsmålet alvorligt. Det positive syn på aktiv 

dødshjælp til børn bliver mere og mere ud-

bredt i hele Europa. Ser man på udviklingen 

over en årrække, er det tydeligt, hvordan et 

land som Holland bliver ved med at udvide 

lovgivningen. 

 I Danmark har vi endnu ikke indført aktiv 

dødshjælp, men vi er i fuld gang med at flytte 

grænserne i den retning. For eksempel skal et 

nyt lovforslag gøre det muligt for patienter at 

sove ind som en konsekvens af medicinsk lin-

dring. Hvis loven bliver vedtaget, vil den give 

patienter mulighed for at træffe ganske vidtgå-

ende beslutninger om, hvilken behandling læ-

gerne skal tilbyde i den sidste fase af livet. 

Dermed har vi taget et stort skridt videre i ret-

ning mod aktiv dødshjælp og mod det, som jeg 

vil kalde for en etisk glidebane.  

Debatten om aktiv dødshjælp er et symptom 

på, at det kristne skabelsesperspektiv fylder 

mindre i samfundets kollektive bevidsthed. I 

takt med at sekulariseringen har taget fart, er 

det blevet vanskeligere at erkende gudbilled-

ligheden i vores næste og i os selv. Konsekven-

sen er, at vi får vanskeligere ved at beskytte det 

”svage liv”, som på overfladen ikke ser elskeligt 

og værdifuldt ud.  

Muskelsvindfonden var sidste år hurtig til at 

tage stilling til spørgsmålet om aktiv døds-

hjælp, og holdningen var befriende klar: For-

eningen støtter ikke, at aktiv dødshjælp bliver 

initialiseret i Danmark. Kristelig Handicapfor-

ening deler dette synspunkt til fulde, og vi vil 

gøre en indsats for at markere vores synspunk-

ter i den offentlige og politiske debat. 

 

Aktiv livshjælp 

Debatten om aktiv dødshjælp kan bruges posi-

tivt til at sætte fokus på, hvordan vi yder ”aktiv 

livshjælp” til mennesker, som befinder sig i den 

sidste fase af livet. Hvordan værner vi om livet 

for de ældste medlemmer af KH? 
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Der er generelt i samfundet et stigende antal 

ældre udviklingshæmmede, og der er behov for 

at få mere viden om, hvordan udviklingshæm-

medes alderdom skal forløbe. Den gennemsnit-

lige levetid for udviklingshæmmede er gennem 

de seneste 50 år øget mere markant end for 

den øvrige del af befolkningen, og derfor kan 

man i dag tale om, at også udviklingshæmmede 

ældes og får nogle af alderdommens skavanker. 

Især i de seneste 10-15 år er levetiden blevet 

væsentligt forøget.  

På bofællesskaberne er der et naturligt fo-

kus på at give de ældste beboere en værdig og 

tryg alderdom. Med den stigende levealder er 

der behov for, at det pædagogiske personale er 

klædt på til at tackle de faglige udfordringer, 

der følger med alderdommen. For eksempel 

udvikler mennesker med udviklingshæmning 

tre til fire gange så hyppigt demens som den 

øvrige befolkning. 

I det kommende år forventer jeg, at vi fra 

landsbestyrelsens side vil tage initiativ til en 

bredere debat omkring udviklingshæmning og 

alderdom.  

Styrket deltagelse for mennesker med han-

dicap 

I forbindelse med at der blev afholdt valg til 

Socialministerens Frivilligråd, blev KH bedt om 

at bidrage med et debatindlæg i Altinget.  

I mit indlæg pegede jeg på, at det altid må 

være en vigtig vision at tænke mennesker med 

fysiske og kognitive funktionsnedsættelser 

med i den frivillige indsats. Overalt i samfundet 

må vi arbejde for, at mennesker med handicap 

bliver opfattet og opfatter sig selv som aktive 

bidragsydere til de frivillige fællesskaber.  

Det handler om ressourcer, men meget ofte 

handler det mere om holdning: Ønsker vi inklu-

sion? Vil vi yde den nødvendige indsats for at 

alle mennesker – også dem med nedsat funkti-

onsevne – får lige adgang til civilsamfundets 

mange aktiviteter?  

Skiftende ministre og politikere vil sikkert 

svare ja til de spørgsmål. Men det er sin sag at 

omsætte oprigtig vilje til praksis.  

Jeg gjorde også opmærksom på, at man fra 

officielt hold har for lidt øje for den store res-

source, som findes i folkekirken og alle de or-

ganisationer, som knytter til ved den. Folkekir-

ken har en stor almennyttig værdi for hele 

samfundet. Det gælder ikke mindst på det soci-

ale område.   

PREP 

I 2017 tog Kristelig Handicapforening et initia-

tiv, som vi tror, der er brug for, nemlig PREP-

kurser (Prevention and Relationship Enhance-

ment Program) specielt målrettet par med et 

handicappet barn.  

At få et barn med handicap kræver meget af 

både mor og far. Måske tackler man den nye 

situation forskelligt, og risikoen for at glide fra 

hinanden i en ekstremt presset hverdag er stor. 

Men der er også mulighed for at blive knyttet 

tættere sammen i det fælles liv, man sat som 

ægtepar og forældre er sat i.  

I Kristelig Handicapforening vil vi gerne væ-

re med til at give pressede parforhold i familier 

med handicappede børn de allerbedste forhold. 

Derfor besluttede vi at udbyde PREP – et inter-

nationalt anerkendt koncept til styrkelse af 

parforholdet.  

Desværre var interessen ikke stor, og vi har 

indtil videre aflyst det første kursus på grund af 

for få tilmeldte. Men vi tror stadig, der er guld 

at hente for det enkelte par. Derfor opfordrer vi 

endnu engang mødre og fædre til at sætte tid af 

til kærligheden, når vi i efteråret 2018 tilbyder 

pladser på et nyt PREP-kursus. 

Bibelhøjskole 

Et andet af vores nye kursustilbud har virket 

anderledes tillokkende. Bibelhøjskolen som 

Kristelig Handicapforening og Ordet og Israel i 

samarbejde har arrangeret, oplever stor søg-

ning.  
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I første omgang afholder vi to højskoledage i 

Aarhus med et ubegrænset antal pladser – én i 

april og én november 2018.  

I 2019 er der programsat et højskoleophold 

i Det Danske Hus, Poriya, Israel. Underviser er 

tidligere landsleder i KH, Ellen Hessellund Mik-

kelsen der arbejder som projektkoordinator i 

Ordet & Israel samt Hanne og Harry Højgaard, 

lederpar i Det Danske Hus. 

Vi glæder os rigtig meget til at tage hul på 

vores helt eget højskole-koncept, hvor bibel-

kundskab formidles på en måde, så alle sanser 

kommer i brug.  

 

Nyt bofællesskab i Storkøbenhavn 

2018 var også året, hvor et nyt bofællesskab i 

hovedstaden tog tilløb. Foreløbigt har der væ-

ret holdt tre interessemøder, og der er nedsat 

en meget ihærdig bestyrelse, som er godt i 

gang med alt det forberedende arbejde: fonds-

ansøgninger, research på egnede grunde, ned-

fældning af vedtægter, koordinering af ar-

bejdsmøder og meget mere.  

I Kristelig Handicapforening vil vi gøre, hvad 

vi kan, for at det nye bofællesskab i Storkøben-

havn bliver kendt. Vi glæder os allerede over 

samarbejdet.  

 

KH i LEV 

Udadtil repræsenterer Tove Kristelig Handi-

capforening i Landsforeningen LEV på bedste 

vis. Hun har siden 2016 haft en plads i søster-

organisationens hovedbestyrelse, og det giver 

en unik mulighed for at følge med i den gene-

relle indsats, der lægges for mennesker med 

udviklingshandicap. Som bestyrelsesmedlem 

kommer Tove med sin vinkel på tingene og 

sætter dermed sit præg på fokussager og p.t. 

også LEV’s fremtidige organisering – i et af de 

udvalg, der arbejder med netop det.  

Fra bestyrelsens side sætter vi stor pris på 

Toves arbejde i LEV – et arbejde der er med til 

at gøre Kristelig Handicapforening og vores 

værdier kendt i videre kredse. 

 

Inkluderende folkekirke 

På kirkeområdet er Kristelig Handicapforening 

fortsat aktiv i indsatsen for inklusion. Tove 

arbejder på den sag i det af Folkekirken sam-

mensatte netværk, hvis formål det er at gøre 

Folkekirken mere åben og imødekommende 

for mennesker med særlige behov.  

I 2017 var MF og Kristelig Handicapforening 

blandt andet vært for en konference om emnet.  

Det førte blandt andet til en forsidehistorie i 

Kristelig Dagblad. KH’s budskab var i den bin-

delse, at indforstået sprog og passive gudstje-

nester giver mennesker med udviklingshandi-

cap dårlige vilkår i kirken. 
 

Jesustid 

I efteråret glæder vi os til at præsentere Kriste-

lig Handicapforenings egen YouTube-kanal: 

Jesustid.  

Kanalen bliver i første omgang platform for 

en samling videoandagter, som to unge kompe-

tente ildsjæle i øjeblikket er i fuld gang med. 

Målgruppen er mennesker med et udviklings-

handicap, og formen er uhøjtidelig, farverig og 

afvekslende, men ikke desto mindre seriøs og 

præget af ægte Jesus-tro.  

Andagterne bliver til med støtte fra FUV 

(Folkekirkens Udannelses- og Udviklingscen-

ter). 

 

Nyt forældrenetværk 

Det tidlige efterår, helt præcist den 8. septem-

ber, bliver også tiden for opstart af et nyt net-

værk for familier, der har børn med en diagno-

se inden for autismespekteret.  

Kristelig Handicapforening inviterer på op-

fordring fra en gruppe forældre til en indle-

dende temadag i ”Forum for autisme og tro”, 

hvor Annette Due Madsen vil holde foredrag.  

Vi tror på ideen om netværk blandt foræl-

dre, der står i samme situation, og glæder os 

meget til at følge og støtte det nye tiltag.  
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Ny bog 

For mennesker med udviklingshandicap kan 

det være svært at sætte ord på, hvordan man 

har det, hvad der sker indeni én af tanker og 

følelser, og hvordan man forstår verden.  

 Connie Bjerregaard fortæller i en ny bog om 

sit liv med Aspergers Syndrom. I bogen, som 

udkommer til maj, vil hun også formidle, hvad 

troen på Gud betyder for hende.  

 

Nye andagtsmaterialer på vej 

Tidligere sognepræst Mogens Jensen har i de 

seneste måneder været ansat i en stilling på MF 

med henblik på at udvikle to nye andagtsmate-

rialer til KH.  

 Det ene materiale retter sig til bofællesska-

berne. Det andet materialer er skrevet til pårø-

rende til mennesker med handicap, men kan 

læses af alle. Mogens Jensen har i sin tid som 

sognepræst arbejdet med forkyndelse til men-

nesker med udviklingshandicap og har gode 

forudsætninger for at løse disse opgaver. Han 

lever med sygdommen parkinson og ved der-

for, hvad det indebærer at leve med hæmmede 

funktioner. 

 

Øget digital tilgængelighed 

Kristelig Handicapforening råder over en stor 

mængde unikt materiale, når det kommer til 

handicap og tro. På vores hjemmeside findes et 

væld af artikler, der deler viden, erfaring og 

personlige historier. Vi ved, at mange har glæ-

de af at bladre i artikelarkivet og blive klogere 

eller spejle sig i ligestilledes historier. Men som 

hjemmesiden ser ud nu, skal man vide præcist, 

hvor man skal lede for at støde på de gode ar-

tikler. I det kommende år vil vi arbejde videre 

med det projekt, som allerede er godt i gang, 

nemlig en omorganisering af vores digitale 

indhold, så det bliver mere synligt på nettet og 

lettere tilgængeligt.  

 

Tak til Rikke 

Rikke Thomassen, som har været journalist i 

KH i en årrække, valgte at opsige sin stilling og 

søge nye udfordringer. Vi skylder Rikke en stor 

tak for en fortrinlig indsats gennem en lang 

årrække.  

 

Til sidst 

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til alle jer, 

der sætter alt ind på at gøre Kristelig Handicap-

forening til et fællesskab, hvor vi passer på 

hinanden og i det hele taget sætter værn om 

livet. Tak til alle jer, der yder en kæmpe frivillig 

indsats! Tak til bofællesskabernes ledere og 

personale for en stærk faglig indsats, som hvi-

ler på klare værdier. Tak til Tove, Anne og Chri-

stina for jeres entusiastiske og kompetente 

indsats. Og ikke mindst tak til mine kollegaer i 

bestyrelsen for et inspirerende og fællesskab 

om det, som er vores opgave: At værne om livet 

i KH. 

 

Thomas B. Mikkelsen, marts 2018 


