
Bestyrelsens beretning 2018 

 
Vi skal værne om livet 



Spændende udvikling 

• Nye ansigter 

• Nye kompetencer 

• Nye opgaver  



Aktiv dødshjælp 

• ”Humanitetens grænsevogtere” 

• Etikken skrider – nyt lovforslag til gøre det 
muligt for patienter at sove ind som en 
konsekvens af medicinsk lindring 

• Det er blevet vanskeligere at se 
gudbilledligheden i vores næste og os selv 



Aktiv livshjælp 

• Debatten om aktiv dødshjælp kan bruges til at 
stille spørgsmålet: Hvordan værner vi om det 
svage liv? 

• Fokus på de ældste medlemmer af KH? 

– Behov for viden om, hvordan alderdommen skal 
forløbe for mennesker med udviklingshandicap.  

– F.eks. udvikler mennesker med udviklingshandicap 
tre til fire gange så hyppigt demens, som den 
øvrige befolkning 



Styrket deltagelse i foreningslivet 

• Debat i Altinget 

• Det handler om ressourcer, men mere om 
holdning 

• Kirken udgør en ressource 

 



PREP 

• Konsulenter er uddannede – nu mangler vi at 
få ”luft under vingerne” 



Bibelhøjskole 

• Højskoledage + ophold i Israel 

• Stor søgning 



Nyt bofællesskab i KBH 

• Bestyrelse er nedsat 

• KH vil støtte 



KH i LEV 

• KH vil bidrage til en større sammenhæng 

• KH sidder med i hovedbestyrelsen 

• Små institutioner er sårbare og har behov for 
fællesskab med andre 



Inkluderende folkekirke 

• Temadag i samarbejde med 
Menighedsfakultetet 

• Debat i KD 

• Aktiv deltagelse i folkekirkeligt udvalgsarbejde 



Videoer med forkyndelse 

• Folkekirkens Uddannelses- og 
Udviklingscenter er bevilliget 150.000 kr. til 
produktion af ca. 30 videoer 

• Målgruppen er mennesker med et 
udviklingshandicap, og formen er uhøjtidelig, 
farverig og afvekslende – men ikke desto 
mindre præget af ægte Jesus-tro 



Nyt forældrenetværk 

• Forum for autisme og tro opstarter den 8. 
september 



Nye andagtsmaterialer på vej 

• Tidligere sognepræst Mogens Jensen udvikler 
to materialer.  

– Til bofællesskaber 

– Til pårørende 



Øget digital tilgængelighed 

• Ny hjemmeside 

• Omorganisering af digitalt indhold 



Nyt forældrenetværk 

• Forum for autisme og tro opstarter den 8. 
september 



Tak til … 

… Rikke for en Fortrinlig indsats! 

… alle frivillige 

… bofællesskabernes ansatte 

… Tove, Anne og Christina 

… KH’s bestyrelse 


