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Hvad drømmer vi om? 

Årsberetning for Kristelig Handicapforening 2014 

Vi kan lære meget af mennesker med udviklingshandicap. De repræsenterer sider ved livet, 

som mange af os enten helt har mistet blikket for eller er i færd med at glemme: Evnen til at 

sætte tempoet ned. Evnen til spontanitet. Evnen til at møde andre med varme og omsorg.  

Der kan ske meget med os – også på det åndelige plan – når vi tør lade os udfordre af 

mennesker, der er svage intellektuelt og socialt. De tvinger os på deres egen måde til at 

sætte tempoet ned og reflektere over de mere grundlæggende sider af livet. De bekræfter 

menneskeværdet og minder os om, at sand dannelse og sand menneskelig åndelighed ikke 

bare kan være en intellektuel dannelse. Åndelig dannelse involverer hele mennesket – krop, 

sind og hjerte – og ord er ofte det mindst påkrævende.  

Med denne indledning vil jeg gerne sig tak til alle jer, der har beriget fællesskabet i Kristelig 

Handicapforening (KH) i det seneste år. Der er meget, vi kan tænke tilbage på med glæde 

og taknemmelighed.  

Det drømmer vi om 

Året har været præget af organisatoriske ændringer. Efter et slidsomt og flot udført 

pionerarbejde over 11 år valgte vores tidligere landsleder, Ellen Hessellund Mikkelsen, at søge 

nye udfordringer. Den nye bestyrelses første opgave blev derfor at ansætte Marianne 

Søndergård, som på rekordtid har formået at sætte sig ind i de mange opgaver og udfolde 

nye visioner for arbejdet.  

I løbet af efteråret har bestyrelsen udarbejdet en ny strategi. I forbindelse med 

rekrutteringen af ny landsleder blev bofællesskabernes bedt om at indsende konkrete bud 

på, hvilke opgaver KH skal løse i de kommende år. Efterfølgende prioriterede bestyrelsen de 

mange forslag og indarbejdede dem i en illustration, som blev fremlagt på den årlige leder- 

og bestyrelseskonference i november måned. Siden er illustrationen justeret, og der er 

udarbejdet en konkret handlingsplan for de kommende tre år.  

Det har været en lærerig og kreativ proces. Mange har være involveret, og vi ser frem til 

at omsætte de mange idéer til handling. Der er tale om en fleksibel plan, som løbende skal 

tilpasses i forhold til den aktuelle situation. Strategien er inddelt i tre indsatsområder: 

1. Fokus på sammenhængskraft  

2. Fokus på interesseorganisation 

3. Fokus på verden 

I vores illustration er hvert indsatsområde illustreret som en dør, vi skal gå ind af. Logikken er, 

at det ene indsatsområde udgør en forudsætning for det næste. Vi må altså gå ind gennem 

den første dør, før vi kan nå frem til den næste. Virkeligheden kan naturligvis ikke stilles så 

lineært op, men vi vil gerne understrege den pointe, at vi kun kan udvikle os, hvis vi står 

sammen og arbejder på hinandens glæde. Basis skal være på plads. 
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Fokus på sammenhængskraft 

Vi kan kun sikre kontinuitet og robusthed i arbejdet, hvis vi tager os tid til at lytte til hinandens 

erfaringer, ønsker og drømme. Derfor må vi prioritere tid til at opbygge gode relationer til 

hinanden. 

Bofællesskabernes beboere, personale og bestyrelser udgør et naturligt fundament for 

KH’s arbejde. Derfor har Marianne Søndergård også investeret en stor del af sit første halvår 

som landsleder i at besøge bofællesskaberne og i det hele taget at søge viden om, hvordan 

vi bedst kan understøtte bofællesskabernes arbejde.  

De hjemmeboende og deres familier har behov for andre former for tilbud end beboerne 

på bofællesskaberne. I det seneste år har vi bistået flere medlemmer med 

socialrådgiverbistand, ligesom vi har mødt mange pårørende i forbindelse med kurser og 

aktiviteter. Det kræver en stor indsats fra bestyrelsen og landskontorets side at fastholde og 

styrke relationen til familier med hjemmeboende handicappede børn. Vi ønsker at gøre 

mere og vil i den kommende periode udforske nye muligheder, blandt andet netværk for 

familier med børn med autisme spektrum forstyrrelse. Familielejren fra den 5.-7. juni er også et 

nyt tiltag for familier med hjemmeboende handicappede børn.   

Fokus på interesseorganisation 

KH er en interesseorganisation, der varetager medlemmernes fælles interesser over for 

beslutningstagerne i kirken og i det politiske system i samfundet. Derfor har vi forsøgt at gøre 

os lidt mere synlige i medierne. Det er en krævende opgave, fordi det både handler om at 

møde op de rigtige steder og tilegne sig tilstrækkelig med faglig indsigt til, at vores ord kan få 

en vis tyngde i kirkelige eller politiske sammenhænge.  

Vi har tre gange markeret os i pressen med indlæg. Første gang var, da en rapport fra FN 

slog fast, at Danmark ikke lever op til helt centrale dele af FN’s handicapkonvention, 

herunder retten til selv at vælge bopæl. Næste gang var i forbindelse med et forslag til en ny 

(og helt umulig) sociallov, som heldigvis er blevet skinlagt efter massiv kritik fra stort set alle 

danske handicaporganisationer. Endelig har Marianne Søndergård markeret sig i 

Jyllandsposten med et statement om, at alle mennesker har et udviklingspotentiale og har 

værdi for samfundet.  

Sammen med Marianne Søndergård deltog jeg i Landsforeningen for 

Udviklingshæmmedes (LEV) årsmøde i Nyborg. Temaet var inklusion, og konferencen 

bekræftede mig i, at KH har virkelig meget at byde på i den store sammenhæng. Lad mig 

blot nævne nogle få områder: 

 Vores bofællesskaber udstråler hjemlig varme og omsorg, og de drives i nær 

tilknytning til kirken og det lokale samfund. Det står i kontrast til store kommunale 

institutioner, som af LEV beskrives som ”ghettoer”, som isolerer handicappede fra det 

øvrige samfund. 

 Det faglige niveau er generelt meget højt. Derfor vil vi være i stand til at yde et 

værdifuldt bidrag til udviklingen på det samlede handicapområde. 

 Vi bygger på det kristne menneskesyn, der tillægger alle mennesker en enestående 

værdi. Det kristne menneskesyn indebærer en erkendelse af, at det åndelige liv ikke 

er noget, vi tænker os til, men en konsekvens af at være skabt i Guds billede. Vi har 

meget at byde ind med i forhold til værdidebatten. 

Vi har begrænsede ressourcer og har brug for at indgå i et samarbejde med andre 

interesseorganisationer. De store handicaporganisationer har større ressourcer at sætte ind 
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med i forhold til at påvirke lovgivningen. Derfor anbefaler vi også vores medlemmer at gøre 

brug af andre handicaporganisationer, når det giver bedst mening.  

I det hele taget er det vigtigt, at vi skaber mest mulig værdi for pengene. I det sidste år 

har vi brugt en del ressourcer på vores socialrådgiverfunktion. Det har været pengene værd, 

men vi må erkende, at opgaven vil vokse os over hovedet, hvis udviklingen fortsætter. 

Kommunerne strammer fortsat det økonomiske greb, og vi forudser, at et stigende antal 

medlemmer vil få behov for hjælp og bistand i de kommende år. Derfor er vi i færd med at 

udtænke en ny model for, hvordan og hvilket omfang vi kan tilbyde konkret 

socialrådgiverbistand. 

KH har et særligt ansvar i forhold til at varetage handicappedes interesser på det kirkelige 

felt. Der er til stadighed brug for forkyndelsesmaterialer, der er målrettet udviklingshæmmede. 

Mange kristne fællesskaber har desuden behov for hjælp til at forstå, hvordan de bedst kan 

give udviklingshæmmede en naturlig plads i fællesskabet. Vi samarbejder også med 

folkekirken om at sætte fokus på tro og handicap. KH-bladet spiller en vigtig rolle i forhold til 

at varetage handicappedes interesser i det kirkelige arbejde. Hvis vi vil forny kirkens holdning 

til handicappede, er det vigtigt, at vi lader udviklingshæmmede komme til orde, og at vi 

fortæller deres historier. Familierne har også brug for oplysning og tanker til refleksion.   

Fokus på verden 

Mennesker med handicap er en af de største minoritetsgrupper i verden og anslås at udgøre 

mere end 600 millioner. Flertallet af disse lever i de mindst udviklede lande og er blandt de 

fattigste af de fattige. Gud kalder os til gensidigt venskab, respekt, kærlighed og 

retfærdighed – og vi kan ikke drive et velfungerende og ressourcestærkt handicaparbejde i 

Danmark uden også at ville tage et globalt ansvar.  

Derfor vil vi i det kommende år afdække mulighederne for at yde en indsats i forhold til en 

gruppe handicappede i en kirkelig sammenhæng et fattigt sted ude i verden. Vi ønsker en 

direkte kontakt, som giver os mulighed for at udveksle erfaringer. Et samarbejde med et 

kristent handicaparbejde i en af verdens fattige områder vil sætte vores eget arbejde og 

udfordringer i proportion og i det hele taget udgøre en sund udfordring for os.  

I det hele taget ønsker vi at indgå i samarbejdsrelationer med kristne 

handicaporganisationer i andre lande. Der er næppe tvivl om, at KH er en af de kristne 

handicapforeninger i verden, der har mest erfaring med at opbygge og drive kristne 

handicaphjem på et højt fagligt niveau – og vi har derfor meget at bidrage med. Modsat 

kan vi selvfølgelig også hente megen værdifuld inspiration og viden fra organisationer, der 

på andre felter er kommet længere end os.  

Det drømmer vi om 

Det sidste år har budt på mange organisatoriske forandringer. Det er gået godt, og vi 

befinder os nu i en situation, hvor vi igen er klar til at drømme og se fremad. Og vi har de 

samme drømme som dem, der i sin tid tog initiativ til stiftelsen af KH: 

Vi drømmer om, at mennesker med udviklingshandicap må leve i trygge hjem og aldrig 

må blive tilskuere til menighedens liv. Vi drømmer om, at alle må føle sig betydningsfulde i 

det danske samfund. Vi drømmer om, at familier og pårørende til mennesker med 

udviklingshandicap må mærke en konkret opbakning fra menigheder og myndigheder. Men 

mest af alt drømmer vi om, at alle mennesker må vide sig værdifulde og elskede, fordi de er 

skabt i Guds billede. 


