
KH    bladet september ∙ 3 ∙ 2019

Vi skal se autismen bag facaden
Portræt s.10-13

”Sandsynlighed” har afløst ”risiko”. 
Artikel s. 6-8

Østbækhjemmet vil udvide
Nyhed s. 9

Haderup BC 2019
Billedreportage s.15



Indhold

KH    bladet
MEDLEMSBLAD FOR: 

2

Kristelig Handicapforening

Forside: Kristian Ellegård. Foto: Tove Søgaard

Layout: graphiccare.dk

Tryk: Øko-Tryk

Ansvarshavende redaktør: Tove Søgaard

Redaktør: Christina Brorson

Næste nummer udkommer: November 2019

Kære Læser

Beslutningsgrundlaget er afgørende for selve beslutningen. Derfor er det så vigtigt, hvil-
ken viden vi har, når vi træffer vores valg - og særligt de helt skelsættende af slagsen. I 
dette blad fortæller næstformand i Landsforeningen Downs Syndrom, Grete Fält-Hansen 
(s.6-8), om foreningens kamp for at rette op på informationen til forældre, der venter et 
barn med Downs – en situation, hvor selv små skævheder i sproget kan vælte hele læsset. 
Jeg er fuld af respekt for foreningen, der under benhårdt pres fra den fravalgs-kultur, som 
vi desværre lever i, insisterer på at komme til orde over for både familier og fagfolk. 

Et andet eksempel på afgørende viden findes i dette blads portrætartikel om diakon Tor-
ben Manø (s.10-13). Her beskrives det, hvordan viden om autismens væsen gør forskel-
len for de mennesker, som han og hans medarbejdere hver dag har ansvaret for. En viden 
som man tager på ordet og dermed ofte får fat om ondets rod, nemlig de begrænsninger 
som den enkelte lever med på grund af sit handicap. Konsekvent og meget inspireren-
de, synes jeg. Jeg glæder mig til flere portrætter under indslaget ”Ildsjæl på arbejde”, som 
kommer til at gå igen i de kommende udgaver af KH bladet. 

Læs desuden en mængde hyggelige indslag fra forårets og sommerens arrangementer, 
hvor der både er blevet fyldt viden, gode oplevelser og nært fællesskab på. Jeg bladrer 
igennem s.14-17 og glæder mig over al den gode aktivitet i foreningen og på bofællesska-
berne – aktiviteter, der opbygger både sjæl og sind. 

God læselyst
Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening
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  Af Christina Brorson

Dorte og Hans Ejnar Eriksen siger sjældent 
nej, hvis en lodseddel-sælger tager turen ud til 
deres landejendom lidt udenfor Vildbjerg. Selv 
at ringe på andres døre og sælge lodsedler kræ-
ver dog et lidt større tilløb. Da Dorte, som sid-
der i bestyrelsen for bofællesskabet Solglimt, 
kom hjem med 10 lodsedler, venligst udleve-
ret af hovedbestyrelsesmedlem og lodseddel-
koordinator, Mogens Stig Nielsen, hældede 
hun derfor mest til den dyre og lette løsning.

”Jeg foreslog Hans Ejnar, at vi købte dem 
selv,” siger Dorte med et skævt smil. 

Før hun fik koordineret med sin mand, hav-
de familiens to døtre, Elisa (19) og Maria (18) 
dog taget affære. 

”De syntes, det lød som en god idé at købe 
dem selv og gik straks i gang med at skrabe. 
Jeg tænkte: ”Fint, så er den sag afgjort,” for-
tæller Dorte. 

”Vi plejer ikke at vinde…”
Hun lod pigerne om at skrabe og gik ud af rum-
met for at hente noget. Men før hun var ude af 
døren, blev der råbt på hende. Der var gevinst, 
påstod døtrene.  

”Jeg troede, det var gas, og det kunne det 
også sagtens have været,” smiler Dorte. 

Da hun vendte om og fik taget et kig på lod-
sedlen, så hun dog, at pigerne havde haft god 
grund til at råbe. Det skrabede felt lignede i 
hvert fald ikke enhver anden nitte. Helt overbe-
vist bliver vestjyder dog ikke sådan lige. Både 
Dorte og Hans Ejnar skulle vænne sig til tan-
ken om en hovedgevinst.

”Jeg blev helt paf og var også lidt skeptisk. 
Kunne det nu også passe? Vi plejer ikke at vin-
de,” husker Dorte. 

Og vinderne er…
Nogle år ryger loddet med hovedgevinsten i Kristelig Handicapforenings lotteri 
direkte i makulatoren. Det skete dog ikke i år. Da blev det nemlig skrabet – på et 
landsted i Vestjylland. 

Tillykke! Du har vundet…

”Jeg blev helt paf og var også 

lidt skeptisk. Kunne det nu 

også passe? Vi plejer ikke at 

vinde

Hans Ejnar og Dorte Eriksen planlægger 
en rejse til efteråret med deres tre børn.
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”Lasse var unik og havde akkurat 

lige så stor værdi som alle 

andre, og sådan blev han mødt 

på Ganerbo. Det er nok derfor, 

vi stadig i dag føler os knyttet 

til Kristelig Handicapforening 

og ønsker at bakke op

”Det stod lidt underligt på lodsedlen. Den 
skilte sig ikke så meget ud. Så vi var i tvivl,” 
supplerer Hans Ejnar.

Familietur eller gourmetrejse for to
Pigerne var dog hurtigt overbevist, og da foræl-
drene havde sundet sig lidt, blev de også eni-
ge om, at når der nu stod ”Tillykke, du har vun-
det 1. præmie fra Spies” så var det sikkert dét, 
de havde. Et gavekort på 20.000 kr. fra Spies 
var slet ikke så dårligt, kunne familien hurtigt 
blive enige om. 

Pigerne begyndte straks at drøfte rejsepla-
ner for fem: dem selv, bror Filip (16) og deres 
forældre. 

”Vi to mente derimod, at præmien passede 
perfekt til en gourmet-rejse for et par,” griner 
Dorte og Hans Ejnar. 

Planen er dog indtil videre, at hele famili-
en skal have glæde af gavekortet i efteråret. 
Måske bliver det en rejse til Sydeuropa, Tyrki-
et eller Grækenland. Eller måske Tenerife eller 
Mallorca. Under alle omstændigheder en ek- 
stra rejse i 2019 – udover sommerhusturen i 
sommerferien.

Lasse fik et godt sted at bo
Det er altid dejligt at vinde, og da særligt 
hovedgevinsten. Men vinderchancer eller ej. I 
familien Eriksen har man tradition for at støt-
te Kristelig Handicapforening – både med lod-
sedler, bestyrelsesaktivitet og andet. Interes-
sen begyndte med Dortes plejebror, Lasse, 
som kom til hendes familie, da hun var 13 år, 
og han 4 måneder.

”Lasse havde Downs syndrom. Han var en 
del af familien, lige til han desværre døde af 
kræft i 2008. For mig var han som en bror, for-
tæller Dorte.

Da Lasse skulle flytte hjemmefra, faldt val-
get på KH-bofællesskabet Ganerbo ved Skjern

”Her havde Lasse det godt, og vi var alle gla-
de for at besøge ham. At der fandtes et bosted 
som Ganerbo med det kristne menneskesyn 
betød meget for os. Lasse var unik og havde 
akkurat lige så stor værdi som alle andre, og 

sådan blev han mødt på Ganerbo. Det er nok 
derfor, vi stadig i dag føler os knyttet til Kriste-
lig Handicapforening og ønsker at bakke op,” 
forklarer Dorte og Hans Ejnar. 

Derfor er de sikkert på lodseddel-vognen 
igen næste år – måske som sælgere, måske 
som købere, eller måske som i år: begge dele. 

Gavekortet fra Spies blev overrakt i en 
kurv med det mest nødvendige udstyr til 
ferien.

Kurven er knækket

 
I 2019 lykkedes det at vende de seneste 
års udvikling med færre solgte lodsedler.
Kæmpe ros til alle der solgte og koordi-
nerede. Tak for jeres indsats!!
 
År    Antal solgte lodsedler
2016:  27.165 stk
2017:  25.784 stk
2018:  22.500 stk
2019:  23.976 stk
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  Anmeldelse af Lars Morthorst Christiansen, sognepræst og underviser af konfirmander med særlige behovd

BOGANMELDELSE

”Det kan du lige tage dig af – du finder på 
noget!” Den besked har mange præster fået, 
når det blev klart, at der var en flok udviklings-
hæmmede børn, som skulle forberedes til kon-
firmation. Og lykkeligvis er der mange præ-
ster, som har fundet på noget, og langt de fle-
ste er blevet grebet af opgaven med at under-
vise børn med særlige behov. Igennem de sene-
ste år er der også begyndt at komme videns-
deling omkring de pædagogiske, praktiske og 
teologiske forhold, som hjælp til undervisere 
og kirker, der skal forberede udviklingshæm-
mede til konfirmation.

Indholdet i ”Skabt af Gud”
Med bogen ”Skabt af Gud” har to præster og en 
kirkemusiker sat sig for at dele ud af de erfa-
ringer, de har fra flere års arbejde med udvik-
lingshæmmede konfirmander.

Bogen er bygget op af syv dele, hvor de to 
største dele er 14 lektionsgennemgange med 
tilhørende billedmateriale og en sang/sal-
me-del med tilhørende noter, fagter og musi-
kalske overvejelser.

Derudover indeholder bogen nogle indle-

dende teologiske, pædagogiske og praktiske 
overvejelser, som er nødvendige, som grund-
lag for undervisningen. Endelig er der en ræk-
ke lejlighedstaler

De enkelte lektioner er bygget op efter en 
letgenkendelig skabelon. Den kendte ramme 
er med til at give tryghed og overskud i under-
visningen. Hver lektion er også gennemtænkt 
i forhold til, at mange sanser skal i spil. Vi skal 
se, høre, føle. Vi skal lave noget sammen, og 
vi skal have noget med hjem. Der er også ved 
mange af lektionerne personlige beretninger, 
som slår temaet an, og som den enkelte under-
viser kan ændre til sin egen beretning. Til hver 
lektion er der desuden aktiviteter, som kan væl-
ges efter, hvilken ramme og hvilke konfirman-
der man har.

Der er god hjælp at hente
Jeg synes, emnevalget er bredt med dåb, nad-
ver og kirke, men der er også plads til de svæ-
re emner som sorg, håb, menneskeværd. Gen-
nemgående bliver der fortalt mange centrale 
bibelhistorier, som er gode at kende. Dog sav-
ner jeg flere tekster fra Det Gamle Testamen-

te. Jeg har selv erfaring med, at mange GT-tek-
ster er gode til at slå temaer an, der har med 
konfirmandernes liv at gøre.

Det musikalske afsnit fremstår let tilgæn-
geligt med gode afvekslinger mellem gamle 
salmer, som skal læres og lettere sange, som 
er mere mundrette.

De mere principielle og praktiske afsnit er 
gode at få forstand af, og der bliver taget fat i 
store emner som lidelse i skaberværket, men-
neskesyn osv. Men emnerne bliver selvfølge-
lig kun antydet i de ret korte artikler.

Gennemgående savner jeg et menigheds-
aspekt ved bogen. Hvordan inddrager vi børn 
med særlige behov i menigheden – en menig-
hed som måske oven i købet kunne blive 
opbygget ved at skulle give disse unge indblik 
i, hvad en gudstjeneste og et kristent fælles-
skab også er.

Bogen anbefales som en god vejledning. 
Den forærer den uerfarne underviser konkret 
og brugbar hjælp og giver den erfarne inspira-
tion og hjælp til nytænkning.

Konfirmander 
med særlige behov
”Skabt af Gud  
– konfirmandforberedelse for udviklingshæmmede”

Af Mia Lykner, Martin Lysholm Hornstrup  
og Pernille Bach-Mortensen

148 sider

295 kr.

Forlaget Eksistensen
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  Af Christina Brorson

DOWNS: ”sandsynlighed”  
har afløst ”risiko”
Lige siden foreningens tilblivelse har Landsforeningen Downs Syndrom kæmpet for at komme 
til orde overfor sundhedsvæsen og familier. Næstformand Grete Fält-Hansen fortæller her om 
vilkårene for kommunikation og den stille sejr, som foreningen de seneste år har noteret sig. 

Forleden blev næstformand i Landsforenin-
gen Downs Syndrom (LDS), Grete Fält-Han-
sen kaldt ud til en kvinde, der havde brug for 
at snakke. 

”Hun var gravid og havde lige fået resulta-
tet af nakkefoldscanningen. Den viste sandsyn-
lighed for, at hun ventede et barn med Downs, 
og nu havde hun fået en frist på fem dage til 
at beslutte, om hun ville have barnet eller ej. 
Sygehuset havde givet hende mit nummer, og 
hun valgte at ringe efter mig. Vi gik en tur og 
snakkede. Jeg var hos hende i fire timer - fortal-
te og svarede, så godt jeg kunne, på alle hen-
des spørgsmål,” fortæller Grete Fält-Hansen. 

Hun glæder sig over, at der de seneste år er 
blevet flere af den slags snakke. Rundt om på 

scanningsafsnit og fødeafdelinger er der sket 
en ændring i indstillingen til Landsforeningen 
Downs Syndrom. Cirka 10 gange om året er der 
bud efter foreningens input i ovenstående situ-
ation: En gravid eller et vordende forældrepar 
skal træffe det svære valg. Dørene er ligele-
des blevet åbnet til uddannelsesinstitutioner 
og faglige sammenslutninger, så kommende 
eller arbejdende sygeplejersker, læger, pæda-
goger og jordmødre kan få foreningens input. 
Materiale i form af en startpakke til fødeaf-
delinger og en folder til scanningsafsnit bliver 
også taget godt imod. 

00’ernes fløjkrig
Sådan var det ikke i de første år for foreningen, 
der blev stiftet i 2001. Dengang kørte debatten 
om fosterdiagnostik på de høje nagler, og den 
blev ikke mindre intens, da nakkefoldsscanning 
i 2004 blev et tilbud til alle gravide. 

Grete Fält-Hansen, der selv blev mor til 
en søn med Downs syndrom i 2002, meldte 
sig kort efter fødslen ind i den nydannede for-
ening, men oplevede, at man her arbejdede 
meget op ad bakke. 

”Den eneste dialog foreningen havde med 
det omgivende samfund foregik via pressen, 
og resultatet blev en uhensigtsmæssig fløj-
krig. Landsforeningen Downs Syndrom levere-
de ofte en case, som så blev til en trist historie 

om det svære liv med Downs i familien. Den 
anden fløj kom til orde i form af en kommentar 
fra en eller anden overlæge, der blot udtalte sig 
om sit faglige felt. Men sammenstillingen af 
case og kommentar virkede ekstremt hård, og 
når vi som forening henvendte os på føde- og 
scanningsafsnit, blev vi modtaget som unuan-
cerede lobbyister. Til nød fik vi foden indenfor, 
men vi mærkede en massiv modvilje,” husker 
Grete Fält-Hansen.  

Svingdørsmøde og masteropgave
Ændringen er kommet løbende, men skyldes 
først og fremmest, at Landsforeningen Downs 
Syndrom og hospitalsvæsenet har haft lejlig-
hed til at mødes direkte og få afkræftet for-
dommene om hinanden. I 2012 henvendte for-
eningens formand, Karina Rhiger, sig til over-
læge ved Center for Føtalmedicin og Ultralyd 
på Aarhus Universitetshospital i Skejby, Olav 
Bjørn Petersen.

”Hun tog simpelthen fat i ham i svingdø-
ren, da hun var på hospitalet i et andet ærin-
de, introducerede sig selv og spurgte, om han 
havde tid til en snak,” fortæller Grete Fält-Han-
sen om sin formand. 

En simpel fremgangsmåde, der virkede efter 
hensigten. Mødet i svingdøren blev starten på 
en opløsning af fløjkrigen og begyndelsen på 
en mere konstruktiv dialog. 

”Landsforeningen Downs 

Syndrom leverede ofte en case, 

som så blev til en trist historie 

om det svære liv med Downs i 

familien (om kommunikations-

situationen for LDS i 00'erne 

red.)
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Medvirkende til den udvikling var også Gre-
te Fält-Hansens afsluttende masteropgave i 
retorik, som hun skrev på samme tid, og som 
hun blev inviteret til at fremlægge for Olav 
Bjørn Hansen og en anden overlæge på Skej-
by. I opgaven analyserede hun Sundhedsstyrel-
sens materiale til gravide om fosterdiagnostik 
– et materiale, der efter hendes mening ikke 
informerede neutralt. 

”Jeg fremlagde min analyse og påpege-
de blandt andet, at ord som ”risiko” og ”kro-
mosomfejl” var mere ladede end de tilsvaren-
de ”sandsynlighed” og ”kromosomafvigelse”. 
Hvis hensigten var neutral oplysning, kunne 
man med fordel skifte dem ud. Jeg påpegede 
også, at det ikke var korrekt, når et ”raskt barn” 
blev stillet op overfor et barn med Downs syn-
drom, for et syndrom er ikke en sygdom, og jeg 

undrede mig over, at ordet ”mongol”, som WHO 
holdt op med at bruge i 1965, stadig figurerede 
i materialet fra Sundhedsstyrelsen,” skitserer 
Grete Fält-Hansen. 

I sin opgave konkluderede hun, at den gra-
vide, som læste materialet, ikke fik objektiv 
information, men i stedet blev sprogligt nud-
get til den opfattelse, at abort er den bedste 
løsning. Reaktionen fra de to overlæger kom 
en smule bag på hende.

”Før min fremlæggelse var de temmelig 
reserverede. Jeg var presseansvarlig i LDS og 
den, der altid blev citeret i pressen for skarpe 
udtalelser, så de har nok forventet en overha-
ling. Men da de havde hørt opgavens analyse 
og konklusion, var de fuldstændigt enige. De 
syntes, det var godt set, og understregede, at 
man fra sundhedsvæsenets side ikke havde 

interesse i at overtale folk til en abort, som de 
ikke ønskede,” fortæller Grete Fält-Hansen. 

Da Sundhedsstyrelsens materiale om 
fosterdiagnostik blev ændret i 2017 sad LDS 
med i arbejdsgruppen, og i det nuværende 
materiale er de ladede termer skiftet ud, lige-
som ordet ”mongol” er fjernet.

Da Karl Emil blev født for 17 år siden, måtte hans mor, Grete Fält-Hansen, kæmpe for at 
få lov til at være glad… det var nemlig det, hun var. Foto: Grete Fält-Hansen

”jeg undrede mig over, at ordet 

”mongol”, som WHO holdt op 

med at bruge i 1965, stadig 

figurerede i materialet fra 

Sundhedsstyrelsen
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Forældrenes valg – og kun deres
I LDS glæder man sig over den forbedrede dia-
log med sundhedsvæsenet og gør sit bedste for 
at vise sig tilliden værdig. Selvom foreningen er 
sat i verden for at forbedre forholdene for men-
nesker med Downs syndrom, og selvom samt-
lige medlemmer af bestyrelsen selv er pårø-
rende til et barn med Downs, er man meget 
opmærksom på ikke at falde i ”lobby-fælden”, 
når det gælder det svære valg, som vordende 
forældre står i, efter en nakkefoldsscanning der 
viser tegn på Downs. Målet må være objektiv 
information før forældrenes valg, og derefter 
100 procents opbakning til det valg de træffer, 
mener man i LDS. 

”Det er udelukkende forældrene, der kan 
tage det valg. Det er dem, der skal leve med 
konsekvenserne resten af deres liv – ikke os. 
Derfor hverken kan eller vil vi fortælle dem, 
hvad de skal gøre. Men vi kan fortælle dem, 
hvordan livet kan forme sig, når man har et barn 
med Downs - hvilke glæder og sorger, det har 
givet os, hvilken hjælp der er at få, hvordan 
diverse følgesygdomme kan tackles og meget 
andet,” forklarer Grete Fält-Hansen. 

Selv er hun meget opmærksom på sin egen 
bias, når hun er på informationsbesøg. Hen-
des egen søn Karl Emil har nemlig ikke bragt 
sin mor andet end glæde. 

”Ingen af os reagerer ens. Selv var jeg bare 
glad og fyldt af en uendelig stor kærlighed. Karl 
Emil var et ønskebarn. Mit største problem var, 
at både omgangskreds og samfund forvente-
de, at jeg havde andre og mere svære følel-
ser. Den historie fortæller jeg selvfølgelig, når 
jeg taler med vordende forældre. Men jeg for-
tæller også om de mange andre reaktioner, jeg 
har oplevet hos forældre, og som nok er mere 
almindelige: sorg, vrede og afmagt. Målet er 
et præcist og nuanceret billede af den virkelig-
hed, der venter de vordende forældre,” fortæl-
ler Grete Fält-Hansen.

En ret barsk situation
Det fulde billede af en potentiel virkelighed kan 
ingen dog give. Og netop det faktum er et af de 

store problemer ved indførelsen af fosterdiag-
nostik i det hele taget, mener Grete Fält-Han-
sen. 

”Der er ingen garantier i livet. Det er den 
barske realitet. Ikke alle medfødte sygdomme 
og syndromer kan afsløres i fosterstadiet, og 
ingen scanninger er ufejlbarlige. Endelig kan 
noget gå galt i fødslen. Et vordende forældre-
par, der føler sig 100 procent sikre på at få et 
barn, som lever op til alle deres forventninger, 
befinder sig derfor i en illusion. Det kan være 
meget barskt, når virkeligheden, trods alle 
teknologiske forsikringer, pludselig viser sig 
helt anderledes end forventet,” påpeger Gre-
te Fält-Hansen. 

Denne situation blev mere almindelig efter 
2004, hvor langt de fleste gravide begyndte at 
tage imod tilbuddet om en nakkefoldsscanning 
af deres ufødte barn. 

”Inden nakkefoldsscanningen tager parret 
stilling til, hvad der skal ske, hvis den viser tegn 
på Downs syndrom. Nogle beslutter, at så vil 
de ikke have barnet. De gør op med sig selv, at 
så vil de have det fjernet. Når deres barn, efter 
en betryggende scanning, alligevel viser sig at 
have netop denne kromosomafvigelse, er det 
meget svært for forældrene,” forklarer Grete 
Fält-Hansen, der flere gange har stået over-
for nybagte forældre i netop denne situation. 

”Den accept af tingenes tilstand, som før i 
tiden kom ret hurtigt, er længe om at indfin-
de sig. De oplever det groft sagt som en fejl-
leverance, og de har svært ved at forholde sig 
til det barn, som de udtrykkeligt har valgt fra. 
De har haft ordene i deres mund: ”Hvis det har 
Downs, vil vi ikke have det,” og så fik de det 
alligevel,” forklarer Grete Fält-Hansen.

Informeret tilvalg
Nogle gange bliver det efter en snak klart, at 
de nybagte forældre tog stilling til noget, de 
slet ikke havde et klart billede af. 

”Mange siger: ”Jamen vi vidste jo ikke, hvad 
det indebar. Vi magtede ikke at sætte os rig-
tigt ind i tingene og vurderede bare, at vi ikke 
havde overskud til et barn med særlige behov”. 

I LDS har vi ofte mødt nybagte forældre, som 
har taget et uinformeret fravalg – snarere end 
det informerede valg, som omtales i diverse 
materiale,” beskriver Grete Fält-Hansen.

Også et uinformeret eller ureflekteret fra-
valg, der ikke omstødes af en utilstrække-
lig scanning, men resulterer i en abort, kan 
have livslange konsekvenser, påpeger Grete 
Fält-Hansen. Selv er hun tre gange blev kon-
taktet af fremmede, der har set hende sammen 
med sønnen Karl Emil og betroet hende, at de 
selv i sin tid ventede et barn med Downs, som 
de har fortrudt, at de valgte fra. 

”LDS er ikke en marketings-afdeling for til-
valg. Det vil vi ikke være, og det er vi ikke. Men 
vi tillader os at pege på, at en abort også kan 
være et forkert valg. Vi tillader os også at være 
tilfredse med, at antallet af tilvalgte børn med 
Downs de seneste år har været let stigende. Vi 
mener simpelthen, at det er en mulighed, at 
bedre og nuanceret information har fået flere 
til at træffe et informeret tilvalg,” konstaterer 
Grete Fält-Hansen. 

År Prænatal 
diagnose

Antal 
fød-
te diag-
nostice-
ret inden 
fødsel

Procent 
tilvalgte 
børn

2004 97 0 0,0

2005 131 3 2,3

2006 119 3 2,5

2007 123 2 1,6

2008 132 3 2,3

2009 134 5 3,7

2010 156 0 0,0

2011 147 7 4,8

2012 159 3 1,9

2013 136 8 5,9

2014 126 2 1,6

2015 144 2 1,4

2016 137 11 8,0

2017 152 12 7,9

2018 158 10 6,3

Kilde: Dansk Cytogenetisk Centralregister

”I LDS har vi ofte mødt nybagte forældre, som har taget et 

uinformeret fravalg – snarere end det informerede valg, som 

omtales i diverse materiale
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  Af Christina Brorson

Østbækhjemmet vil udvide

KH bladet ∙ 3 ∙ 2019

”Vi får lov at blive en del af deres liv og fungere 

som rollemodeller, når de behøver nogen at spejle 

sig i

”Vi tror på projektet og håber så meget, at der er 

vilje til opbakning i vores netværk

Siden udvidelsen med først én ekstra pavillon-bolig i 2013 
og dernæst to ekstra lejligheder i den tidligere forstan-
derbolig i 2015 har Østbækhjemmet haft en drøm om en 
selvstændig botrænings-enhed med i alt seks lejligheder. 

”Udvidelsen giver så god mening – driftsøkonomisk, 
men også socialt. Med seks beboere kan der dannes 
en mere uafhængig enhed med selvstændig persona-
legruppe,” fortæller Østbækhjemmets leder, Marian-
ne Søndergård. 

Også livstræning
Udvidelsen af den gamle forstanderbolig med fire plan-
lagte nye boliger på hver 37 kvadratmeter samt fælles-
arealer er allerede tegnet og godkendt af Socialtilsynet 
som både §107 og §108 botilbud, og den eksisterende 
unge-enhed, som de seneste fire år har huset tre beboe-
re, har givet Østbækhjemmet mod på at sætte en decide-
ret botræningsenhed i søen. Med botræning lyder opga-
ven overordnet på at hjælpe den enkelte til at håndtere 
et selvstændigt liv, med alt hvad det indebærer af økono-
mi, egenhygiejne, praktiske opgaver, socialt initiativ osv. 
Men i arbejdet med unge mennesker er der også mulig-
hed for at give livserfaring og værdier videre, pointerer 
Marianne Søndergård.  

”Vi får lov at blive en del af deres liv og fungere som 
rollemodeller, når de behøver nogen at spejle sig i. Det 
giver så mange gode snakke, og vi får mulighed for at 
fortælle om de ting, der har båret igennem i vores liv – 
troen på Gud, tilliden til at han elsker os og er der for os 
i alle livets forhold,” understreger Marianne Søndergård. 

At lægge en botræningsenhed tæt op ad et perma-
nent bofællesskab som Østbækhjemmet giver desuden 
mulighed for en gennemgående linje, der kunne være 

Tilbygningen er tegnet og godken-
delserne er i hus. Nu håber Østbæk-
hjemmet på økonomisk opbakning til 
drømmen om at etablere en egentlig 
botrænings-enhed i forlængelse af 
det oprindelige hjem. 

Den planlagte tilbygning er en udvidelse af den eksisterende forstanderbolig 
med fire nye lejligheder, samt fællesarealer. Projektet står til et samlet budget 
på 5 mio. kr. Visualisering: Arkitektfirmaet Palle Stefansen.

svær at gennemføre med de skiftende beboere, som 
altid vil præge ungdoms-fællesskabet. 

”Med Østbækhjemmets faste beboere lige ved siden 
af får de unge meget forærende. På hjemmet findes en 
fast struktur at støtte sig op ad, her kan de unge blive 
introduceret til stedet og byen, og de kan finde relatio-
ner, som de i egen lejlighed selv skulle ud og opsøge,” 
påpeger Marianne Søndergård. 

Håber på økonomisk hjælp
Med info-aftner, flyers og plakater om udvidelsen, håber 
Østbækhjemmet at smitte andre med begejstring og lyst 
til at støtte projektet. Endnu er alle brikker nemlig ikke 
på plads. Kun halvdelen af finansieringen på 5 millioner 
er i hus, og resten kan ikke lånes i banken. Bofællesska-
bet behøver derfor helt håndgribelig hjælp i form af øko-
nomisk støtte. 

”Vi tror på projektet og håber så meget, at der er vilje 
til opbakning i vores netværk. Det kan både være i form 
af gaver og lån, eller man kan støtte Kristelig Handicap-
forening, hvor vi også regner med at søge om hjælp til 
finansieringen,” siger Marianne Søndergård, hvis mest 
optimistiske gæt på en mulig opstart ikke ligger så fryg-
telig langt ude i tiden. 

”I bedste fald har vi økonomien på plads i løbet af 
efteråret 2019, og så kan vi åbne dørene i sommeren 
2020”. 

Østbækhjemmets for-
mand, Bjarne Hvidberg, 
og leder, Marianne Søn-
dergård, håber på øko-
nomisk opbakning til 
botrænings-enheden, 
som i bedste fald kan 
åbne dørene næste som-
mer. Tilsendte fotos.  
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Vi skal se autismen 
bag facaden

ILDSJÆL PÅ ARBEJDE
Det er spændende at få et kig ind i en anden hverdag… specielt 
med en dedikeret rundvisning. I dette og de følgende udgaver af 
KH Bladet fortæller mennesker, som er dybt engagerede i deres 
job, om hvordan det er at være, lige præcis hvor de er… om de 
daglige udfordringer, ofre og sejre og om hjerteblod i hverdagen.

Torben Manø er uddannet diakon og har siden 2011 arbejdet med mennesker med autisme. I dag 
leder han Højskolebakken i Skals – et botilbud under Region Midtjylland Specialområde Autisme.

(Dette er Torben Manøs fortælling om sit job. Offi-
celle beskrivelser af Højskolebakkens beboere, prak-
sis og målsætninger ville lyde en hel del anderledes, 
understreger ledelsen i Specialområde Autisme under 
Region Midtjylland)

KH bladet ∙ 3 ∙ 2019
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Det er spændende at ”nørde” autisme – specielt når man finder ud af, at netop her ligger nøglen 
til en ny start for de mennesker, man har ansvaret for. Det oplevede specialpædagog Torben 
Manø, da han for fem år siden fik ny arbejdsplads – en arbejdsplads, som han i dag leder. 

Da Torben Manø (39) for fem år siden søgte stillingen 
som basismedarbejder på døgntilbuddet Højskolebak-
ken, var det fordi udfordringen tiltalte ham. Beskrivel-
sen af den medarbejder man ønskede sig, og de opga-
ver han eller hun skulle løse, lød nemlig som en ret stor 
mundfuld. Faktisk grænsende til urealistiske. 

”Jeg tænkte: ”Dét der er der ingen, der kan. Så dygti-
ge er ingen,” husker Torben Manø. 

Han lagde dog alligevel billet ind og blev ansat som 
basismedarbejder på Højskolebakkens afdeling i Skals, 
der hører under Region Midtjylland Specialområde Autis-
me. Stedet huser normalt- og  velbegavede mennesker 
med en diagnose indenfor autismespektret, samt yder-
ligere problematikker som psykiatriske diagnoser eller 
misbrug. Alle har en såkaldt problemskabende adfærd, 
og for mange har den ført til en behandlingsdom, som 
afvikles, imens de bor her. 

”Højskolebakken arbejder efter Serviceloven og er et 
§107/§108 tilbud – et sted hvor man kan visiteres til at 
bo midlertidigt eller permanent – med selvbestemmel-
se og borgerinddragelse. Men vi har et tæt samarbejde 
med Retspsykiatrien og Kriminalforsorgen. De fleste af 
vores borgere, som har en behandlingsdom, skal følge 
en såkaldt koordinationsplan, der udarbejdes af Rets-
psykiatrien i samarbejde med Kriminalforsorgen og Høj-
skolebakken. Planen kan indeholde krav til eksempelvis 
opholdssted og udgang. Overholdes den ikke, overgår 
borgeren til Retspsykiatrien og dermed Psykiatriloven, 
og så bliver konsekvensen ofte en tvangsindlæggelse,” 
forklarer Torben Manø

. 
Pædagogik på en svær opgave
Højskolebakken er altså i flere tilfælde absolut sidste 
chance for en pædagogisk løsning, inden der sættes ind 
med frihedsberøvelse og indlæggelse på et retspsykia-
trisk sengeafsnit. Da Torben Manø som ny medarbejder 
blev konfronteret med gruppen af beboere, var hans før-
ste indtryk da også, at man som pædagog ikke var til-
strækkeligt udrustet og alt for udsat.

"Adfærden kunne ofte være meget voldsom – med 
både verbale og fysiske trusler. Jeg tænkte, "det her kan 
jeg ikke", for jeg fik en oplevelse af ikke at slå til,” forkla-
rer Torben Manø.

Alligevel sidder han i dag, fem år senere, som dag-
lig leder af afdelingen og fortæller med lys i øjnene om 
stedet og det, der sker med mange af de borgere, som 
får lov at slå rødder i den hvide herskabeligt udseende 
bygning omgivet af landsby og marker. For mange bliver 
opholdet en ny start. Nøglen til ændringen ligger først 
og fremmest i synet på den enkeltes autisme, som man 
på Højskolebakken tager meget alvorligt, fandt Torben 
Manø som nyansat ud af. 

Han blev grebet af det, han selv kalder at ”nørde autis-
me” og ved i dag, at selvom autismens sande væsen kan 
være skjult i den enkeltes liv i mange år, kan den have 
store konsekvenser.   

Udmattende normalitet
”De borgere, der visiteres til Højskolebakken, snyder 
helt utroligt meget. De har normal til høj IQ og har brugt 
deres gode begavelse til at kopiere en adfærd, som i før-
ste omgang har ført til ros og applaus fra omverdenen. 
Men på længere sigt er de igen og igen kommet til kort 
på grund af deres usynlige handicap - autismen. De har 
stået i så mange situationer, som har oversteget deres 
kompetencer. Konsekvensen er blevet en dyb afmagt, 
som har resulteret i alt lige fra hærværk til mordforsøg,” 
forklarer Torben Manø.

Han har mange eksempler på borgere, som gang på 
gang har formået at sidde overfor en jobkonsulent og give 
indtryk af at være normalt-fungerende.

”En halv time har de godt kunnet klare at fremstå nor-
male og relevante. De har nikket smilende til en jobplan 
med fleksjob og tilsyn og har med tilfredshed konstate-
ret, at de opfyldte de forventninger, der blev stillet til 
dem. Men de har ikke anet, hvad de sagde ja til. De har 
slet ikke kunnet gennemskue det komplekse virvar af 

  Af Christina Brorson ”De har stået i så mange situationer, 

som har oversteget deres kompetencer. 

Konsekvensen er blevet en dyb 

afmagt, som har resulteret i alt lige fra 

hærværk til mordforsøg
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krav og begivenheder, der ligger under begrebet ”fleks-
job”,” forklarer Torben Manø.
Når han og kollegerne skal vurdere omfanget af den 
enkelte borgers autisme arbejder de med fire sider af 
handicappet: 

1. Nedsat eksekutivfunktion – færre i gang-sætten-
de impulser og nedsat evne til at koordinere mel-
lem flere igangværende opgaver. For eksempel: 
Læs opskriftens næste trin, imens du rører i sovsen.

2. Detaljefokus – et plus hvis man skal overskue kom-
plekse statiske systemer, som for eksempel et com-
puterprogram eller et skakspil. Et minus hvis man 
skal overskue større sammenhænge, hvor detaljer-
ne kan variere – som for eksempel et dagsprogram, 
et fleksjob eller madlavning.

3. Nedsat mentaliseringsevne – nedsat evne til at tæn-
ke tanker om egne eller andres tanker og følelser. 

4. Anderledes sensorisk bearbejdelse – manglende 
evne til at sortere i sanseindtryk. Små påvirkninger 
som en ubehagelig stemme eller en dårlig lugt kan 
optage hele sansefladen og sætte alt i stå.

(For Socialstyrelsens definition af autisme se socialsty-
relsen.dk/handicap/autisme). 

”Vi kan have højtbegavede borgere, der ikke magter at 
riste en pølse eller som helt oprigtigt ikke forstår, hvor-
dan udtrykket ”din fucking cancerluder” påvirker den, som 
får slynget det i hovedet. Ofte kommer de fra mislykkede 
forløb på andre institutioner, hvor hverdagen har været en 
lang række af overkrav. Når de kommer her, er de fuld-
stændig kørt ned og orker ikke længere at kompensere. 
Det resulterer ofte i voldsom eller ekstremt grænseover-
skridende adfærd,” forklarer Torben Manø.

En hverdag uden overkrav
I arbejdet med at rette op på den enkeltes tilstand, begyn-
der man på Højskolebakken længe før ankomst. 

”Forandring og autisme rimer ikke særlig godt. Hvis 
vi skal lykkes i forløbet med den enkelte, duer det ikke, 
at vi er bagud på point, inden han eller hun ankommer. 
Overgangen skal helst være skræddersyet. Derfor resear-
cher vi grundigt på alt, hvad vi kan komme i nærheden af 
– gerne helt tilbage til børnehaven, hvis der blev noteret 
noget allerede dengang. Vi skal have et billede af den 

person, der kommer og et kvalificeret gæt på, hvad ved-
kommende realistisk kan magte,” forklarer Torben Manø. 

I vurderingen af den enkeltes ressourcer går man hel-
lere for lavt end for højt, selvom man ofte kommer i kon-
flikt med de forventninger, både kommunen og den enkel-
te borger har til sig selv. 

”Ofte går vi lavt ned, meget lavt. Målet er at skabe 
en hverdag uden overkrav, så borgeren kan restituere – 
måske for første gang i sit liv. Hvordan sådan en hver-
dag ser ud, ved ingen – ikke engang borgeren selv. Men 
vi forsøger at tegne en skitse ved at tage udgangspunkt 
i den enkeltes forudsætninger, ønsker og drømme,” for-
klarer Torben Manø. 

”Har der været for høje krav til den enkeltes interakti-
on med omgivelserne, skruer vi helt ned her. Vi lader ved-
kommende være fuldstændigt i fred og formulerer nød-
vendige spørgsmål helt kort, skriver dem ned på papir, 
lægger lappen på køkkenbordet og går igen uden et ord. 
Måske er der så sat kryds ved ”ja” eller ”nej”, når vi kom-
mer igen – måske ikke”. 

”Har der været for høje krav til den enkeltes overblik, 
prøver vi at brække dagens program eller aktiviteter ned 
i endnu mindre bidder. En opskrift skal måske også inde-
holde anvisning på at åbne køleskabet, tage æggene ud 
og slå dem i skålen. En aktivitet ude af huset skal måske 
på forhånd beskrives for hvert kvarter, så man også er for-
beredt på, at der skal findes en parkeringsplads, at man 
måske skal stå i kø for at købe sin frokost og lignende”. 

”Ofte tager det år at stabilisere en borger – tre-fire år 
– så vedkommende bliver fri af overbelastningssympto-
mer og formår at opleve sin hverdag som attraktiv. På 
det tidspunkt er der overskud til at lære nyt og måske 
flytte til en anden institution,” forklarer Torben Manø. 

Afgørende arbejdsmiljø
Når han i dag tænker tilbage på sin krise som ny med-
arbejder, er der udover den stærke pædagogiske faglig-
hed, en anden faktor, der fremstår som afgørende for, at 
han begyndte at trives i jobbet: den store indsats for et 
godt arbejdsmiljø. 

”Første gang jeg gik til psykolog, blev jeg mere eller 
mindre tvunget. Psykologen havde set min dagsrapport 
og opfordrede mig til at tage en snak med ham. Jeg men-
te ikke, det var nødvendigt, men fik at vide, at hvis jeg 

”Vi lader vedkommende være fuldstændigt i fred og formulerer 

nødvendige spørgsmål helt kort, skriver dem ned på papir, 

lægger lappen på køkkenbordet og går igen uden et ord
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ikke kom frivilligt, ville jeg få en tjenestelig ordre af min 
leder. Så accepterede jeg modvilligt. Men jeg mærkede 
hurtigt, hvor meget det lettede. Uden at vide det, havde 
jeg alligevel gået med noget negativt, som nu kom ud af 
verden,” fortæller Torben Manø, og uddyber: 

”På Højskolebakken er undtagelsestilstand nærmere 
reglen end undtagelsen. I det ene øjeblik er der ro på, i 
det næste er der en borger, som truer sin bostøtte, tager 
en overdosis eller smadrer alt inventar i sin lejlighed. Hvis 
ikke vi som medarbejdere jævnligt bliver samlet op, kom-
mer vi akkurat ligesom borgerne til at leve med konstan-
te overkrav. Resultatet bliver forråelse – manglende over-
skud til se konstruktivt på den enkelte borger. Vi opgi-
ver håbet på borgerens vegne og begynder at tænke og 
snakke negativt om ham eller hende, og så er det umu-
ligt at bedrive god pædagogik. Derfor er løbende bear-
bejdning, supervision og sparring med psykolog, leder og 
kolleger, så utrolig vigtig”. 

”Alt dette skaber et godt arbejdsmiljø, der understøt-
ter den enkelte medarbejders trivsel. I sidste ende er det 
afgørende for, at vi kan lykkes med vores opgave: At hjæl-
pe mennesker, der har det svært. Da jeg for halvandet 
år siden blev daglig leder, blev dét en af mine primære 
opgaver: At sikre et godt arbejdsmiljø. Det er en super-
spændende og meningsfuld opgave”.

 
Højt elsket og fuld af fejl 
At arbejde med mennesker må aldrig blive ”bare et arbej-
de”, mener Torben Manø. På den anden side skal man også 
passe på med at tillægge sine ”resultater” for stor værdi. 
Om man lykkes på sit arbejde eller ej må heller aldrig bli-
ve afgørende for, hvordan man ser på sig selv. 

”Min grundmotivation for at uddanne mig til og arbej-
de som diakon var og er ønsket om at hjælpe mennesker. 
Jeg mener også, at arbejdet med mennesker skal opfat-
tes som et ”kald” snarere end et arbejde. I forhold til både 
beboere og medarbejdere holder jeg i dag en afgøren-
de del af deres liv i min hånd hver dag, og det forpligter. 
Desværre er jeg ikke perfekt. Jeg laver fejl i min vigtige 
opgave hver eneste dag,” lyder erkendelsen. 

I arbejdet med at finde balance mellem det store 
ansvar for andres liv og egen utilstrækkelighed, er det 
en styrke at låne Guds blik på sig selv og sine medmen-
nesker, oplever Torben Manø.

”I det daglige oplever jeg min kristne tro som en stor 
styrke. Jeg forventer ikke af mig selv, at jeg skal kunne 
klare alt, eller at jeg aldrig laver nogen fejl. Jeg er jo bare 
et menneske, som hver dag har brug for Guds tilgivelse. 
Det samme er Højskolebakkens medarbejdere og bebo-
ere. Når jeg indimellem har svært ved at finde det kon-
struktive syn på mine medmennesker frem, minder jeg 
mig selv om det: Vi er alle Guds unikke skabninger – højt 
elskede og fulde af fejl”.  

”Min grundmotivation for at uddanne mig til og arbejde som 

diakon var og er ønsket om at hjælpe mennesker

 TORBEN MANØ (39)

• Gift med Carina (35) og far til fire børn i alderen 2 
til 10.

• Bosat i Randers

• 2011 - uddannet diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus.

• 2011-2014 Ansættelser på Holberghus, Randers – 
døgninstitution for børn med autisme og lignende 
diagnoser og Dronningborg Aktivitetscenter, Ran-
ders – specialgruppen for borgere med autisme og 
lignende diagnoser. 

• 2014 – Højskolebakken, afdelingen i Skals. Højskole-
bakken hører under Speicalområde Autisme, Region 
Midtjylland. Udover afdelingen i Skals findes også 
en afdeling i Thorning med otte beboere. Instituti-
onen har 40 medarbejdere i alt. Beboerne bor i lej-
ligheder med egen udgang og fungerer selvstæn-
digt med bostøtte. 
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Prædikenen til specialgudstjenesten i 
Herning Kirke d.31.maj bestod i en drama-
tisering af det store gæstebud. Foto: Kurt 
Pedersen     

Den til lejligheden indrettede pølsevogn blev en stor succes, da Ganerbo inviterede til 
KH-træf. Foto: Monica Pedersen        

Specialgudstjeneste med Solglimts hjælp

KH-træf på Ganerbo med højt humør

Tanken bag specialgudstjenesten i Herning Kir-
ke fredag d.31.maj var at afvikle en, i formen, 
enkel gudstjeneste, uden brug af så mange 
ord. Gudstjenesten var en del af Himmelske 
Dage på Heden, og bag arrangementet stod 
den gruppe af præster (én fra hvert stift) som 
arbejder med at skabe tilbud til mennesker 
med særlige behov. Sognepræst Jonas Dean 
Weisenberg, der til daglig er præst i to små 
byer nær Odense stod for gudstjenesten, og 
bofællesskabet Solglimt i Vildbjerg medvir-
kede, med specialpædagog, Kurt Pedersen, 
som tovholder.

Særligt for gudstjenesten var blandt andet, 

at Fader Vor og Trosbekendelsen blev ledsaget 
af Tegn Til Tale, og at prædikenen bestod i en 
dramatisering af lignelsen om det store gæste-
bud. Solglimts beboere havde mange opgaver. 
De bød velkommen, delte gudstjenesteplaner 
ud, viste tegnene til Fader Vor og uddelte brød 
ved nadveren. Cirka 50 deltog i gudstjenesten, 
der levede godt op til sine målsætninger, for-
tæller Kurt Pedersen:

”Vi oplevede en nærværende og enkel guds-
tjeneste, og der blev samlet nogle gode erfa-
ringer til udvikling af kirkelige tilbud for men-
nesker med specielle behov”.

Kristi himmelfartsdag d.30.maj fik Ganerbo 
besøg fra andre KH-bofællesskaber. Cirka 90 
deltagere talte selskabet, der nød god mad og 
deltog i spændende aktiviteter. 

”Vi havde lavet en pølsevogn til anlednin-
gen, og det blev en kæmpe succes. Over mid-
dag blev der inviteret til løb rundt på Ganerbo. 
Også det blev godt modtaget med højt humør, 
selvom vejret ikke var det bedste. Herefter 

nød vi et lækkert kagebord, som hvert bofæl-
lesskab havde bidraget til,” fortæller Monica 
Pedersen fra Ganerbo.  

Et af de tilbagevendende indslag var videre-
givelsen af KH’s vandrepokal. Konkurrencen gik 
i år på pølsespisning, og pokalen gik til Annek-
set ved Skærvebo for gennemsnitligt at have 
spist flest pølser pr. deltager.

TILMELD JER PÅ K-H.DK

PREP-kursus i efteråret for familier 
med børn med særlige behov

600,- pr. par

kun

Styrk trivslen 
i jeres parforhold
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Vi ses på Frøfestival 2019 
– på havet 

Vi glæder 
os!!
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 Det dygtige lovsangsband, der har fået mange fans 
gennem de seneste år på Haderup, spillede for sidste 
gang. Vi siger 1000 tak for stemning og skøn musik. 

Haderup BC 2019
”Med hjerte, mund og hænder” – bibelcamping i Haderup d.3.-7. august blev også i år fem 
festlige dage med inspirerende forkyndelse, rummeligt fællesskab, kreativ fordybelse og 
masser af hygge. 

Fotos: Tove Søgaard og Christina Brorson

 For første gang på Haderup Bibelcamping: Familien Rønne-Rasmussen (fra 
venstre morfar Emil, Alexander (14) år og Viktoria (20) – i campingvognen: Ben-
jamin (18) var med på Haderup for første gang.  

”Vores forældre er på arbejde, men morfar ville gerne tage med. Vi synes, 
her er hyggeligt, og vi har nydt musikken og den kreative forkyndelse. Drenge-
ne (Alexander og Benjamin, der begge har Fragilt X-syndrom red.) har lettere 
ved at overskue det hele her, end på for eksempel Sommeroase, hvor vi også 
har været,” fortæller Viktoria.

Forplejningen fejlede 
som sædvanligt slet 
ingenting. I kirkehu-
set blev alle hoved-
måltider serveret for 
dem, der havde til-
meldt sig, og i det 
store telt kunne der 
købes kaffe, is og på 
festaftenen tirsdag: 
pandekager.                      



 Afvekslende forkyndelse hver aften. Her er det fritidsforkynder, Kurt Niel-
sen, der overvejer, om han selv skal bruge sin medbragte jakobsstige. 

151515
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Teltet var rejst, og vejret indrettede sig hen ad dagen – 
fra regn til tørvejr – da Skærvebo og Annekset lørdag d. 
15. juni fejrede 20-års jubilæum.
På menuen var traditionen tro friskbagte pandekager, 
akkurat som dengang Skærvebo blev indviet for 20 år 
siden, og dengang bofællesskabet sammen med Annek-
set fejrede 10-års jubilæum.

Stemningen var i top blandt de cirka 160 gæster, som 
var troppet op for at feste – beboere, ansatte, pårøren-
de og venner. 

Borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø 
(A,) havde også sat tid af til at kigge forbi og sammen 
med ham næstformand i socialudvalget, Birgit Jakobsen 
(K), der bragte en hilsen med masser af ros og velvilje. 
Hilsen-runden rummede også tak, ros og gode ønsker fra 
repræsentanter for forældre, beboere, pionerer og Kriste-
lig Handicapforening. 

Det bliver altid godt
Efter frokost og hilsner var det tid til underholdning. Først 

husorkestret bestående af beboere og ansatte, der sang 
og spillede til en selvkomponeret sang, som alle kunne 
synge med på, og som blev klappet til anden gennem-
spilning. Derefter underholdt tryllekunstner Kenneth 
Baun sammen med udvalgte publikummer, der fik lov 
til at dumme sig godt og grundigt til stor begejstring for 
resten af tilskuerne.  

Dagen blev sluttet af med sang ved Hedenstedkoret, 
som også er en stærk tradition på Skærvebo/Annekset, 
og som fik hele teltet med på sangene. 

Alt i alt en festdag lige i Skærvebo og Anneksets ånd 
opsummerer leder, Erik Laursen:

"Da vejrudsigten lovede regn på jubilæumsdagen, 
blev jeg lidt skuffet. Men så tænkte jeg: Det skal nok 
blive godt alligevel. Og det blev det! Det bliver det altid, 
når Skærvebo og Annekset fejrer. Vores beboere er bare 
smaddergode til at feste og skabe stemning. De er altid 
med på den," lyder forklaringen. 

  Af Christina Brorson

Skærvebo fejrede 
rund fødselsdag

Trods vådt sommervejr var stemningen i top, da Skærvebo og Annekset 
inviterede til jubilæum. 

Beboerne på Skærvebo og Annekset er smaddergo-
de til at feste, roser leder Erik Laursen. Her Frank 
Højrup (th), der bor på Annekset og Tobias Didrik-
sen Nielsen, der arbejder samme sted.

Festmenuen på Skærve-
bo og Annekset er altid 
pandekager – friske fra 
panden.

Cirka 160 troppe-
de op for at fej-
re Skærvebo og 
Annekset.

KH bladet ∙ 3 ∙ 2019
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  Af Christina Brorson

En frisk tur på Genezareth Sø med israelske 
danse på dækket
En frisk tur på Genesaret Sø med israelske 
danse på dækket.

1717

Højskolehold tog  
turen til Israel

KH bladet ∙ 3 ∙ 2019

Guide Hanne Højgaard samler flokken med et flot logo. 

  Tekst: Christina Brorson Foto: Tove Søgaard

Efter højskole-forløbet på dansk grund i 2018 blev det i maj i år tid til den del 
af Kristelig Handicapforening og Ordet og Israels bibelhøjskole, som var hen-
lagt til Israel. Alle der havde søgt om en plads i det lille eksklusive selskab, 
havde fået ja, og det blev en givende rejse-uge for både beboere, ledsage-
re og arrangører. 

Basen for de daglige udflugter var Det Danske Hus i Poriya ved Genesaret 
Sø, hvor der blev sørget godt for rejse-deltagerne. På programmet var blandt 
andet besøg i Nazareth, Kapernaum og Magdala samt en tur på Genesaret Sø.

Alle dage havde en fast struktur med tid til både hvile, undervisning og efter-
tanke. En fin måde at sammensætte programmet på, syntes Margit Bram-
ming, der var afsted med sin datter Victoria:

”Vi var glade for den fine balance mellem undervisning og tid til at reflek-
tere og hvile. Det gav rejsen særlig stor værdi. Vi lærte og så en masse, men 
det var lige så vigtigt med tid til fordybelse”.

Udover ny viden og oplevelser bød turen også på nye ven- og bekendt-

En spændende rejse med trosstyrkende oplevelser i 
det land, hvor Jesus selv gik rundt for 2000 år siden. 
Sidste kapitel af højskole-forløbet sammensat af 
Ordet og Israel og Kristelig Handicapforening blev 
afsluttet med en tur til Israel. skaber i flokken, der lærte hinanden godt at kende. 

”Det prægede turen meget, at vi alle ønskede 
et fællesskab med hinanden. Der var samvær, sjov 
og leg på tværs af alle deltagerne,” fortæller Mar-
git Bramming. 

Håndgribelig bibelundervisning
Først og fremmest var det spændende at besøge 
landet, hvor alt det, som der fortælles om i Bibe-
len, foregik, fortæller Jette Bæk, der rejste med sin 
søn Sebastian. 

”Bibelundervisningen og besøgene på bibelske 
steder, gav både mig og Sebastian ubeskrivelige 
oplevelser. Vi fik tid til at fordybe os – både i det, 
som blev fortalt og i fotos, som blev en dagbog for 
os. Det er uvurdérligt, at have været der, hvor Jesus 
har været”.

Ellen Hessellund Mikkelsen nød både de auten-
tiske rammer og selskabet. 

”Vi var sammen i Israel og kunne lære mere om 
Bibelen på en meget håndgribelig måde og med alle 
vore sanser. Jeg er fyldt af glad taknemlighed over en 
meget fin uge,” opsummerer den tidligere landsle-
der i Kristelig Handicapforening, som var med til at 
skabe forbindelsen til sin nuværende arbejdsplads: 
Ordet og Israel. 

Et stk. oplagt højskolehold – alle inklusiv.



”Da vejrudsigten lovede regn på 

jubilæumsdagen, blev jeg lidt 

skuffet. Men så tænkte jeg: Det 

skal nok blive godt alligevel.
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2019           Læs mere online: k-h.dk/kalender

13.-15. september Frøfestival 2019 - på havet!

 10. oktober Kursus: Jeg-støttende kommunikation

26. oktober Kunstworkshop

 2. november Leder og bestyrelseskonference

 9. november Forældrenetværk: Autisme og Tro

2020
14. marts Årsmøde

Hanne Damtoft Sangill vikarierer for 
Anne Jerup, som er på barsel det næste 
års tid. Indsendt foto

Glad TV i 20 år
I 1999 sendte TV Glad for første gang som verdens første tv-station for 
og med udviklingshæmmede. TV-Glad producerer og sender en halv 
times tv hver uge, der kan ses på TV af cirka en tredjedel af landet og 
ellers på TV-Glads hjemmeside (tv-glad.dk). I anledning af 20-års jubi-
læet bragte P1 et interview, hvor blandt andre direktør for Glad Fon-
den, og stifter af Glad TV, Mikkel Holmbæk, deltog. Om kanalens 
opstart sagde han: 
”TV Glad blev startet i opposition til den omsorgskultur, der havde eks-
kluderet mennesker med udviklingshæmning og kognitive handicap fra 
kultur og samfundsliv via en meget gennemgribende institutionalise-
ring, som i og for sig foregik i den bedste mening (…) tilstedeværelsen 
af de her mennesker i medierne var nærmest ikke-eksisterende, og når 
den var der, var det i form af stigmatiserende portrætter, hvor de fejl-
agtigt blev fremstillet som nuttede dyrebørn, nogen man skulle have 
medlidenhed med, eller vi skulle blive imponerede over, at de overho-
vedet kunne gå selv (…) Vi gav nogle udviklingshæmmede en mikrofon 
i hånden og sagde ”hvad har du lyst til at tale med verden om?” Og det 
viste sig, at der var en hel masse, de havde lyst til at tale med verden 
om (…) Glad’s medarbejdere viser, at de er en ressource, har meninger 
om alt og er et bidrag til vores kultur.” 

Kilde: P1 Morgen d.20. juni 2019 på dr.dk

Greta Thunberg blev kendt verden over, da hun i sommeren 2018 
startede den første skolestrejke for klimaet foran Riksdagen i 
Stockholm. Foto: Wikimedia Commons.

Super klima-kræfter med 
Aspergers?
Den 16-årige svenske klimaaktivist, Greta Thunberg, blev diagnosti-
ceret med Aspergers, da hun som 11-årig led af dyb depression og spi-
seforstyrrelse. Selv ser hun i dag sin Aspergers som en del af det, der 
gør hende i stand til at fokusere på klima-sagen og kæmpe for den: 

”Hvis jeg ikke havde haft diagnosen Aspergers, så havde jeg nok 
ikke set igennem alt det, som er så forkert. Så havde jeg nok været 
fanget i det sociale spil og de løgne, som det lader til, at alle andre fal-
der for,” siger hun blandt andet i et interview til DR d.18. februar 2019.

Ian Birrell, tidligere chefredaktør på den britiske avis The Indepen-
dant og spindoktor for David Cameron er enig. I et debatindlæg (bragt i 
The Guardian d.23.april) med overskriften ”Greta Thunberg lærer os lige 
så meget om autisme som om klimaforandringerne”, som blev bragt i 
flere britiske aviser, skriver han blandt andet at:" På grund af den sort/
hvide tilgang, der skyldes hendes diagnose, har hun præsenteret emnet 
(klimakrisen red.) med større klarhed og kompetence end nærmest alle 
voksne aktivister og politikere de seneste år”.

Kilder: dr.dk og theguardian.com  

. 
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TV-Glad er en del af Glad Fonden  en vækstfokuseret virksomhed, 
der har cirka 300 medarbejdere fordelt på fire afdelinger i Danmark. 
Logo: Wikimedia Commons. 

U D E F R A
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Formål: 

Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund:

• at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende.

• at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser. 

• at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier. 

Landskontor
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
tlf.: 8741 0138
e-mail: info@k-h.dk
web: www.k-h.dk

Formand 
Thomas Bjerg Mikkelsen 
mobil: 6010 7880 
e-mail: formand@k-h.dk

Landsleder 
Tove Søgaard
mobil: 3066 4084
e-mail: tove@k-h.dk

Event- og sekretariatskoordinator
Hanne Damtoft Sangill
mobil: 2374 0138
e-mail: hanne@k-h.dk

Kommunikations- og sekretariatskoordinator
Christina Hummelmose Brorson
mobil: 2934 0138
e-mail: christina@k-h.dk

Bliv medlem
Henvendelse via hjemmesiden eller lands-
kontoret.

Kontingent 
250 kr. for enkeltpersoner og 400 kr. for par 
om året. 

Husk at melde flytning til landskontoret

Støt KH økonomisk
Kristelig Handicapforening er afhængig af ind-
samlede midler og gaver. Kontakt landskon-
toret, hvis du ønsker at give et fast beløb til 
KH. Du kan selv vælge, om du vil betale hver 
måned, kvartalsvis eller årligt, og indbetalin-
gen kan foregå automatisk via PBS.

Gaver kan indbetales på 
gironummer 207-2645 
eller bankkonto: 7780 2068252.

Det er også muligt at indbetale engangsga-
ver med dankort via hjemmesiden.

Elmebo
Elmevej 4 B
4293  Dianalund
Tlf.: 5828 6890
Ledere: Jette og Preben Nielsen
e-mail: jp@elmebo.dk
web: elmebo.dk

Frøjkgården
Thorsvej 73
7500  Holstebro
Tlf.: 9748 5892
Leder: Mogens Jacobsen
e-mail: Mogens.Jacobsen@Holstebro.dk
web: asperger-holstebro.dk

Ganerbo 
Klostervej 108
6900 Skjern
Tlf.: 9736 1929
Leder: Birgit Lodahl
e-mail: leder@ganerbo.dk
web: ganerbo.dk

Heragården
Koustrup Allé 15 B, Lind
7400 Herning
Tlf.: 9627 3100
Leder: Daniel Damgaard Laugesen
e-mail: post@heragaarden.dk
web: heragaarden.dk

Hjertebo
Hvamvej 105
9620 Aalestrup
Tlf.: 8776 9000
Leder: Birthe Roesdahl
e-mail: birtheroesdahl@hjertebo.dk
web: hjertebo.dk

Kernehuset
Rugvænget 60
8643 Ans
Tlf.: 8688 8628
Leder: Linda Arnbjerg
e-mail: kernehuset1@os.dk
web: kernehuset-ans.dk

Skærvebo og Annekset
Haremarksvej 76
8723 Løsning
Tlf.: 7565 0990
Leder: Erik Laursen
e-mail: erik@skaervebo.dk
web: skaervebo.dk

Solglimt
Nørrevænget 1
7480 Vildbjerg
Tlf.: 9713 3459  
Ledere: Else Marie og Jan Lavdal-Pedersen
e-mail: soljl@diakon.dk
web: solglimt-vildbjerg.dk

Sydhjørnet
Grønnegade 3 
6580 Vamdrup
Tlf.: 2452 8998
Leder: Knud Dideriksen 
e-mail: knud@sydhjornet.dk
web: sydhjornet.dk

TreHusE 
Frødalen 5
2630 Høje-Taastrup
Tlf.: 4330 0070
Leder: Ulla Andersen
e-mail: info@trehuse.dk
web: trehuse.dk

Valmuen
Kannikevangen 12
3720  Aakirkeby
Tlf.: 5697 0717
Leder: Claus Tychsen
e-mail: valmuen@post.tele.dk
web: valmuen-aakirkeby.dk

Østbækhjemmet
Industrivej 19
6870  Ølgod
Tlf.: 7524 5947
Leder: Marianne Søndergård
e-mail: kontor@ostbaekhjemmet.dk
web: ostbaekhjemmet.dk

KH    bladet
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Andagt

  Af Bjarne Hvidberg, formand for Østbækhjemmets bestyrelse.

Miljø er afgørende. Det fanger vores opmærksomhed og 
giver overskrifter i dagspressen. Miljøet blev forurenet i 
Paris efter Notre Dame’s brand i foråret. Vi sorterer vort 
affald, for det skal gøres miljørigtigt.

Der er også talt en del om miljøet i skoleklasserne her 
ved skolestart. Det er vigtigt med et trygt, åbent og sti-
mulerende miljø, så børnene kan lære og trives.

Hvilket miljø trives troen på Jesus Kristus godt i? Det 
er vigtigt med et godt miljø i vores hjem, så troens liv må 
blive sundt og stærkt. Jeg kan ikke stille 10 punkter op, 
som skal være løst rigtigt, og så fungerer det bare! Men 
jeg vil gøre opmærksom på nogle ting, som jeg tror har 
indflydelse.

Bibelen. Guds Ord har vist os Jesus Kristus, både når vi 
læser i bogen, og når vi hører dens ord. En brugt bibel er 
altid dejlig at se og mærke. Jeg har min farmors bibel til at 
stå. Hun døde for cirka 80 år siden, og når jeg kigger min 
reol kritisk efter, har jeg flere gange haft den i hånden for 
at smide den ud. Men den står der endnu. Det er dejligt 
at se i den, se de understregninger og små mærker, som 
hun satte. Den var med til at skabe et miljø i hjemmet.

Daglig andagt, bibellæsning og sang skaber miljø. Du 

har måske haft en øv-dag og er meget uoplagt og sur til 
andagten, hvor I skal synge: Ingen er så tryg i fare! Jeg ved, 
at sangen og andagten kan gøre noget ved mig. Tager jeg 
imod det, der møder mig, gør det noget ved mig!

Budskabet om Jesus Kristus drager mig ind i Bibelens 
univers. Her værdsættes den enkelte af os - og udfordres, 
når der siges: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod 
jer, det skal I også gøre mod dem”! Matt. 7, 12. Jeg er ikke 
en uduelig en for Gud! Tværtimod er jeg med til at ska-
be det miljø, som gør det godt at være med i fællesska-
bet, i hjemmet, i menigheden eller på vejen, hvor jeg bor! 

Og når vi ikke kan finde ud af det, har bibelen mange 
praktiske anvisninger. Hav kærlighed til hinanden! Bær 
over med hinanden! Hjælp med lidt praktisk arbejde! Vær 
ærlig over for din næste! Lyt til din næste, når der træn-
ges til det! Tag imod den hjælp, som de andre vil give dig! 

Men alt dette orker jeg ikke?! Det ved Jesus godt, og 
derfor siger han også, at vi der er trætte og tyngede må 
komme til Ham. Derfor må vi igen og igen tage imod Hans 
indbydelse og komme til Ham i bøn. Når du beder, er du 
med til at skabe et godt miljø at leve i.

Bank på, bed og opsøg Jesus lige der, hvor du er.

Troens miljø


