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Hvorfor er vi så bange for 

at få et barn med downs?

Værdidebat



KHs budskaber

 Frem for at bekæmpe og usynliggøre de hæmmede funktioner, vil vi 
hellere anerkende, at udviklingshæmning kan være en egen vej til et 
godt liv.

 Vi vil holde fast ved det grundlæggende menneskeværd. Alle 
mennesker er ønsket, som de er.

 Medicinen møder mennesker med tilbud om behandling. Kirken må 
møde mennesker, som de er, skabt i Guds billede som alle andre.

 Skabelsesperspekivet indebærer, at mennesker med 
funktionsnedsættelser skal have de samme muligheder som andre for 
at leve gode og meningsfulde liv.



Fokus på helhedsorientering og sammenhæng

Sammen-
hængskraft



Handicapområdet under pres

 Handicapområdet er under et stigende pres. Når målet er at sætte 
det enkelte menneske i centrum, går det ikke an med søjletænkning 
eller institutionsegoisme. 

 Et støttende fællesskab betyder, at den enkelte leder eller bestyrelse 
ikke behøver føle sig så alene med de høje forventninger. 

 Vi kan spare mange ressourcer ved at dele viden på tværs af 
institutioner og arbejdsområder.



Evangeliet binder os sammen

Forkyndelse



Forkyndelsen i centrum

 I kirken er hersker der generelt et positivt syn på mennesker med 
udviklingshandicap.

 Arbejdet med at inkludere udviklingshæmmede er fortsat mest et 
arbejde for de specielt interesserede. 

 Den 25. januar holdt specialpræst ved Borg Bispedømmei Norge,  Tor 
Ivar Torgauten,  en inspirationsdag for lederne på Kristelig 
Handicapforenings bofællesskaber. 



Forkyndelsen i centrum

 Vi arbejder på at skabe et netværk for fagpersoner, som arbejder med 
forkyndelse i praksis. 

 Åndelig dannelse er nært knyttet til hverdagslivet. Det gælder også 
for udviklingshæmmede, som derfor har behov for, at troslivet også 
bliver en integreret del af hverdagen.



Alle skal føle sig hjemme

Bofællesskaber



Udvidelser og renoveringer

 Mange renoveringer og udvidelser
 Fare for at negativ påvirkning af beboernes hjemfølelse

 Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV: 
 Indret vores bofællesskaber på en måde, som skaber hjemlige rammer

 Vær varsomme med at satse på for store og institutionslignende byggerier

 Andre parametre, der kan påvirke hjemfølelsen end størrelsen på et 
bofællesskab: 
 Personlig indretning

 Regler og samværsformer

 Kultur



Alle skal have frihed til 

at skabe sig et rigtigt hjem 

– uanset handicap

Frit boligvalg



Handicappede har ret til frit boligvalg

 Kronik på baggrund af Bjarne Ingemansens speciale:
 Åben og uvildig vejledning til mennesker med handicap om retten til frit at vælge 

hjem, herunder hjælp til at finde oplysninger på landsplan om mulige boliger.

 Uvildig beslutningsstøtte for mennesker med handicap, der behøver hjælp for at 
kunne træffe beslutninger om hjem og boliger.

 En tidsbegrænsning for, hvor længe en person må være anbragt i et midlertidigt 
botilbud efter Servicelovens § 107.

 Sikre mulighed for også frit at vælge botilbud ved en paragraf 107-visitation.



Øget pres på bofællesskaber under

friplejeloven

Ny friplejelov



Ny friplejelov en udfordring

 Statsgarantien kan højest udgøre 75 pct. af den samlede finansiering 
af anskaffelsessummen. 

 Realkreditloven kun tillader at yde lån ud fra lejeværdien, og kun op 
til 60%. Problem ved ombygning.

 Veldrevne friplejeboliger har vanskeligt ved at modernisere, især i 
udkantsområder, hvor lånemulighederne i forvejen er begrænsende. 

 KH vil støtte op omkring de bofællesskaber, som er kommet i klemme. 



Kan vi nå nye målgrupper?

Nye boformer



Opgangsbofællesskaber

 Arbejdsgruppe analyserer mulighederne for at oprette et 
opgangsbofællesskab eller andre alternative boformer og støttetilbud

 Lokalt initiativ er en forudsætning. 



Kan vi blive flere?

Medlemsstrategi



Oprustning

 Fornyet fokus på fundraising, herunder salg af lodssedler. 

 Hvilke serviceydelser skal følge med et kontingent i Kristelig 
Handicapforening?



Alle skal føle sig værdifulde og elskede

Fokus på verden



Hvad kan vi tilbyde?

 I de kommende tre år vil støtte et udviklingsprojekt i Indien. 
Projektet skal ledes af Christhu Sudha Communications & Ministries
(CSCM) som med støtte fra Indre Mission driver et børnehjem i 
landsbyen Gudipadu i delstaten Andhra Pradesh. 

 To fagpersoner vil give hjemmevejledning i, hvordan forældrene kan 
give børnene den nødvendige træning + medicin og hjælpemidler 

 Omkostning: 65.000 kr. om året



Thudum Suresh og Jansi er kristne landarbejdere. 
Deres ældste søn, Chithnya, er udviklingshæmmet 
og sengeliggende. Hans forældre er fattige og har 
ikke råd til medicin eller andre hjælpemidler. 



Tadepalli Venkata Koteswara Rao og Ramana er 
landarbejdere. De er hinduer og har to sønner. Deres 
ældste søn, Venkata Nithish, har været hjerneskadet 
siden fødslen. Familien har ikke råd til medicin og 
modtager ingen støtte fra myndighederne.



Shaik China John Saida og Immannisa er 
muslimer. Det har en datter og en søn. Deres 
søn, Sadullah, er udviklingshæmmet. Familien 
er fattig og har ikke råd til en bolig. De 
mangler penge til medicin og hjælpemidler.



Sriram Settey Srinu og Anjamma er 
omvandrende arbejdere. De har tre børn, og 
deres ældste søn, Srikanth, er født med en 
række misdannelser. Familien, der tilhører den 
hinduistiske del af befolkningen, har ikke råd 
til medicin eller hjælpemidler.



Vemavarapu Swapna
(25 år), diplom-
uddannelse i 
børnepsykologi (TTC)

Rev.Dr.D.M.C.L.Benarji
(60 år), leder af CSCM, 
præst og tidligere 
vicebiskop i den 
lutherske kirke





TAK

 Marianne 

 Rikke

 Eleonora og Erik

 Bestyrelsen

 Bofællesskabernes bestyrelser og personale

 Medlemmer og støtter
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