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Samvær er 
afgørende vigtigt
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I går sad jeg og læste Sundhedsministe-
riets dagbog. Der gik kun ganske få dage, 
fra den første person var meldt smittet med 
COVID-19, til bekymringen bredte sig, og til 
Danmark lukkede ned. Vi var – og er – sik-
kert mange, som ikke helt kunne forstå, at 
dette var virkeligt. Jeg har mødt kommen-
taren: ”Det er en underlig tid” mange gan-
ge. Alle medier har hver deres forklaringer 
på, meninger om og analyser af situationen. 
Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Jeg skal 
spare jer for min mening. 

Vi blev standset op, kraftigt op, og hver-
dagen forandrede sig. Det, der for mig er 
mest forandret, er arbejdsdagen. Fra d. 16. 
marts og til minimum 10. maj (i skrivende 
stund (d.22. april) ved ingen, hvad der sker 
herefter) arbejder jeg hjemmefra. Jeg sav-
ner at mødes med kolleger, og alle de andre 
gode folk, som jeg ser i forbindelse med mit 
arbejde. Hanne Sangill, Christina Brorson 
og jeg har mødtes hver dag – online - og 
det giver mig stor værdi.
Aflysning af årsmødet var en stor skuffelse 

for os. Det er et af de vigtigste arrangemen-
ter om året. Gensyn, glæde, forventning og 
sammenhold er ord som for mig kendeteg-
ner dette møde. Det vil jeg se frem til i 2021.

Derfor er det også godt at læse om erfarin-
ger fra denne tid. Dagbogsnotater og inter-
viewet med Daniel Laugesen fortælle om 
tanker, udfordringer og savn som fylder. 
Tak til jer som deler med os om jeres hver-
dag (s.5-9).
Vi har virkelig erfaret, at samvær med andre 
mennesker er afgørende vigtigt. Vi har alle 
brug for fællesskaber, brug for at blive aner-
kendt som dem vi er, elskede og værdiful-
de i Guds øjne. Det minder DFS-konsulent, 
Hanne Pedersen, og professor, Erik Car-
ter os om. Læs deres ord om dette (s.3-
5 og s.10-11). 
Jeg længes efter hverdagen og mødet i 
menigheden, og jeg længes efter mødet 
med mange af jer som læser dette.

Tove Søgaard 
Landsleder i Kristelig Handicapforening
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Samvær er 
afgørende vigtigt

ILDSJÆL PÅ ARBEJDE

Det er spændende at få et kig ind i en anden hverdag… specielt med 
en dedikeret rundvisning. Under ”Ildsjæl på arbejde” fortæller men-
nesker, som er dybt engagerede i deres arbejde, om hvordan det er 
at være, lige præcis hvor de er. Om de daglige udfordringer, ofre og 
sejre og om hjerteblod i hverdagen. 

KH bladet ∙ 2 ∙ 2020

At kende Guds stemme
For Hanne Pedersen er det vigtigste at være der, hvor Gud ønsker. For hendes vedkommende 
har det både været bag kasseapparatet, i SOSU-kitlen og nu med DFS-kasketten på. Som 
DFS-konsulent har hun blandt andet været med til opstarten af ”Haderup Bibelcamping – med 
hjerte, mund og hænder”.

  Af Christina Brorson 

I Indre Missions Tidende var der en annonce 
fra DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler), som søgte en ny konsulent. I annon-
cen var et billede af en pige, som pegede ud 
på læseren med teksten ”Er det dig?”. Året 
var 2007. Hanne Pedersen, der på det tids-
punkt var SOSU-hjælper og fællestillidskvin-
de for hjemmehjælperne i Videbæk Kommune 
i Vestjylland, læste annoncen, men var tem-
melig sikker på, at det ikke var hende. Et kon-
sulentjob med skæve arbejdstider og interes-
setimer passede ikke ind i hendes hverdag. 
Specielt på grund af familielivet, der med en 
16-årig hjemmeboende datter med udviklings-
handicap, krævede en hel del. 

Men kort efter fortalte Gud meget konkret, 
at Han ønskede det anderledes. 

”Jeg var leder i en børneklub og stod netop 
og holdt bibeltime om Moses og den brænden-
de tornebusk. Gud kaldte Moses til at lede isra-
elitterne ud af Egypten, men han havde ikke 
lyst og undskyldte sig. Jeg var godt i gang med 
dramaet med hyrdestav og det hele, da Gud 

pludselig gjorde mig opmærksom på, at jeg 
opførte mig ligesom Moses. ”Hanne, det er jo 
dig, der har alle de undskyldninger for ikke at 
søge den stilling”, sagde Han,” fortæller Han-
ne Pedersen. 

Alle sten blev fjernet
Hun genovervejede situationen. Set fra en 
anden vinkel var det oplagt for hende at søge 
en stilling som konsulent i DFS. Lysten var 
der. Erfaring med børn og forkyndelse havde 
hun lige siden teenageårene erhvervet sig som 
leder i diverse børneklubber. Og troen på Jesus 
havde altid været omdrejningspunktet i hen-
des liv. Derudover var den forestående kom-
munesammenlægning nærmest designet til 
et arbejdsmæssigt retningsskifte. 

Hanne opsøgte den daværende DFS-kon-
sulent og gik hjem med en opmuntring til at 
søge stillingen. Familien bakkede også op om 
idéen. Det hele skulle nok kunne hænge sam-
men, mente de. 

”Alle sten på vejen blev fjernet. Jeg søg-
te og fik stillingen, men bad i første omgang 
om orlov fra hjemmeplejen og en ansættelse i 

DFS som vikar. Der gik dog ikke lang tid, før jeg 
mærkede, at det var her, jeg skulle være, og så 
blev jeg fastansat,” fortæller Hanne Pedersen. 

Nød, glød og gejst
At være der, hvor Gud ønsker, er det vigtigste, 
betoner Hanne. 

”Det har jeg sådan set altid følt, at jeg var. 
Både som kasseassistent i ABC Lavpris, hvor 
jeg er uddannet, som SOSU-hjælper og senere 
som fællestillidskvinde. I alle sammenhænge 
har jeg nydt at have med mennesker at gøre og 
forsøgt at række troen på Jesus videre, når der 

 Hanne Pedersen mente i første 
omgang ikke, at jobbet som DFS-
konsulent var noget for hende, men 
oplevede så en påmindelse fra Gud. 
Indsendt foto

”I alle sammenhænge har jeg 

nydt at have med mennesker at 

gøre og forsøgt at række troen 

på Jesus videre, når der var 

lejlighed til det
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var lejlighed til det. I dag er min opgave både 
selv at forkynde og undervise samt at opmun-
tre og udstyre andre til at gøre det samme. At 
implementere nød, glød og gejst for Evangeliet 
rundt om, er mit mål og min hjertesag,” under-
streger hun. 

Troen fik Hanne med sig fra barndomshjem-
met i Lille Fiskbæk (en lille nabo til landsby-
en Fiskbæk). 

”Far stod for en børneklub hjemme. Vi kun-
ne synge stuen op, og han sørgede for, at det 
aldrig blev kedeligt. Vi havde ikke store kår, og 
det har nok gjort, at vi dagligt blev mindet om, 
hvor afhængige vi var af Gud”.

På efterskolen blev troen et personligt anlig-
gende. 

”På Sædding Efterskole blev der dengang 
holdt store teltmøder, og vi oplevede vækkel-
ser, som vistnok kom til at overtrumfe eksa-
menslæsningen. Der blev peget på Jesus, og 
vi var mange, der fik et personligt møde med 
Ham. Faktisk er det jo alt, hvad man kan gøre: 
at pege. Troen skal komme indefra, og den er et 
Guds under hver gang,” betoner Hanne. 

Vi er aldrig alene
Et bibelvers følger Hanne både privat og 
arbejdsmæssigt: 

”I Jobs Bog kapitel 22 vers 27 står der ”Beder 
du til ham, vil han høre dig”. Jeg tror, at vi skal 
lære Guds stemme at kende og vende alting 
med ham. Vi er aldrig alene. Han giver os det, vi  
 

har brug for. Det er jeg helt afhængig af, både 
i mit arbejde og mit liv i øvrigt.”

En af de ting, Hanne jævnligt har måttet 
vende med Gud, er datteren Rebekka. Rebek-
ka, som i dag er 28 år, var ikke rask fra føds-
len. De første syv år af sit liv måtte hun igen-
nem over 40 indlæggelser. Blandt andet var det 
galt med hørelsen. Alligevel fik hun først som 
næsten 6-årig de høreapparater, som hun hele 
tiden havde haft brug for. 

”Jeg spurgte til hørelsen, da hun kun var 1 
år, men blev ikke rigtig hørt – hun fejlede jo 
så meget. Havde hun fået dem før, tror jeg, at 
hendes tale var blevet bedre. Det har jeg bedt 
meget om ikke at blive bitter over, og synes hel-
ler ikke, jeg er blevet det. Ked af det ja, men 
ikke bitter. Sådan blev det nu engang.”

En ny camping på Haderup*
Øvelsen i at forstå Rebekka har måske været 
med til at forberede Hanne på en af de små 
opgaver, der ikke står nogen steder i jobbeskri-
velsen, men som efter hendes egen mening 
hører til blandt de allervigtigste, nemlig ”åben 
mikrofon” på ”Haderup Bibelcamping – med 
hjerte, mund og hænder”. 

Bibelcampingen, der er specielt målrettet 
mennesker med udviklingshandicap, invitere-
de første gang indenfor i 2013, og blev til på et 
forslag fra Hanne Pedersen. 

”Som konsulent sidder jeg i bestyrelsen for 
Haderup Camping, og vi camperer der som 
familie. Pladsen egner sig særlig godt til Rebek-
ka, fordi den er så lille og overskuelig, og vi hav-
de ofte talt om muligheden for at skabe nog-
le camping-dage for mennesker med særlige 
behov, deres familier eller bofællesskaber. Da 
en ny camping med en ny målgruppe kom på 
bestyrelsens dagsorden, foreslog jeg derfor med 
det samme at invitere mennesker med særlige 
behov,” fortæller Hanne. 

En ny camping krævede opbakning, frivilli-
ge og diverse tilladelser. 

”Vi bad det frem. Det gør vi altid. Men det 
hele lagde sig til rette, og da jeg ringede rundt 
efter folk til forkyndelse og aktiviteter, fik jeg 
”ja” over hele linjen. ”

I dag er ”Haderup Bibelcamping – med hjer-
te, mund og hænder” et fast programpunkt 
for mange bofællesskaber og familier, og den 
arrangeres i et samarbejde mellem Indre Missi-
on, DFS og Kristelig Handicapforening. 

”Jeg synes, det har fundet et godt leje. Dem, 
som plejer at komme, ved, hvad der venter, og  
 

 
de glæder sig. Og der har heldigvis også været 
nye med hvert år,” gør Hanne status.

Den åbne mikrofon
På ”Haderup Bibelcamping – med hjerte, mund 
og hænder” lægges der vægt på forkyndelse til 
alle sanser, fællesskabet er i centrum, og så 
har ingen ”særlige” behov, fordi alle har det. At 
være ”en som de andre” fremmer frimodighed 
og tryghed, og måske ligger det også til grund 
for populariteten af det føromtalte faste pro-
grampunkt, hvor mikrofonen er åben for delta-
gernes vidnesbyrd. Hanne styrer slagets gang 
– en opgave, der ofte kræver gode tolkeevner.  

”Nogle advarede mod at holde mikrofonen 
åben. Det ville blive svært at styre, mente de. 
Men det er ikke svært. Frimodigheden er stor, 
men de venter pænt, til det bliver deres tur. 
Udfordringen kan dog være at forstå, hvad der 
bliver sagt, for mange af deltagerne, har, lige-
som vores Rebekka, et meget utydeligt sprog. 
Men jeg sender hele tiden en bøn opad og ople-
ver for det meste, at jeg forstår, hvad der ligger 
dem på sinde, så jeg kan formidle en fællesbøn 
med det samme. Det er et meget rørende og 
vigtigt programpunkt, synes jeg. Her får bibel-
campingens deltagere mulighed for at dele tro 
og liv med hinanden. Deres omsorg skinner klart 
igennem, for som oftest er det deres kære, de 
ønsker forbøn for – ikke dem selv.”

Med ”Haderup Bibelcamping – med hjer-
te, mund og hænder” har Hanne Pedersen 
som søndagsskole-konsulent udover børnene, 
de unge og deres ledere fået mennesker med 
særlige behov som målgruppe. En vigtig mål-
gruppe, for også her skal nød, glød og gejst for 
Evangeliet fremmes. 

”Alle mine opgaver er ildsjæleopgaver – ikke 
mindst ”med hjerte, mund og hænder”. Det er 
ikke bare mit arbejde. Det er mit liv. Målet er 
jo i sidste ende, at alle skal lære Jesus at ken-
de, så vi er klar, når han kommer igen: børn, 
unge, voksne - med eller uden handicap,” poin-
terer Hanne.  

”Det er ikke bare mit arbejde. 

Det er mit liv. Målet er jo i 

sidste ende, at alle skal lære 

Jesus at kende

Hanne Pedersen

• Født 1965 i Lille Fiskbæk
• Bosat i Videbæk
• Gift med Jens Anton, som hun har tre 

voksne børn med. 
• Farmor til tre og har 2 svigerdøtre
• Udannet butiksassistent og SOSU-hjæl-

per og var i flere år fællestillidskvinde for 
hjemmehjælperne i Videbæk Kommune.

• Siden 2007 ansat som konsulent i DFS 
(Danmarks Folkekirkelige Søndagssko-
ler) hvor hun er tilknyttet kredsene Syd-
vestjylland og Skjern. Blandt opgaverne 
er ledersparring og -træning, netværksar-
bejde og rollen som tovholder/medarbej-
der på campings og lejre blandt andet 
Haderup, Sydvestjyllands Efterskole og 
Holmsborg. 

*Haderup Bibelcamping er aflyst i 2020 på grund af faren for smitte med corona-virus
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Corona-dagbøger
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UGE 14  

Heragården
MANDAG D.30.03. 

Fælles morgenmad – og rulleskøjter. Det er man-
dag morgen. Ikke en mandag, som det plejer at være 
på Heragården.  Nej, vi er midt i en ”coronatid”. Vi er 
nu startet på tredje uge, hvor der er så meget, vi skal 
passe på, og så meget, vi skal huske at gøre, ligesom 
der er en hel masse, vi ikke kan gøre, som vi plejer. 
Men jeg glæder mig nu til igen i dag at skulle ned i 
spisestuen for at spise fælles morgenmad. Det er sim-
pelt hen hyggeligt, at vi har fået det arrangeret, når vi 
nu ikke skal på arbejde eller i skole. 

Så mødes vi der i spisestuen med vores rundstyk-
ker fra klokken 9. Vi sidder sådan lidt spredt, for det 
er aftalt, at vi kun skal sidde fire ved hvert bord. Men 
vi kan sagtens få en hyggelig snak i gang. Og så har 
vi indført den skik, at vi synger en fællessang, når vi 
har fælles morgenmad. I dag sang vi ”Om lidt er kaf-
fen klar”.

Og så var det i eftermiddag, at en af beboerne fik 
en pakke. Det blev en stor opmuntring for hende. Det 
var nemlig rulleskøjter, som hun har bestilt. Hun har 
tænkt, at det kunne være en god aktivitet for hende 
her i coronatiden, og det er mange år siden, hun har 
prøvet.  Hold da op, hvor hun ruller. Hun er bare for 
sej til det. Man skulle ikke tro, det er nyt for hende. 

TIRSDAG D.31.03. 

Bål og snobrødsbagning. Det er foreslået, at vi skal 
have bål og bage snobrød. Det er ikke så tit, jeg har 
prøvet det i marts-april, men det er jo bare hyggeligt. 
Så man kan sige, det er en positiv ting mere, som er 
kommet i gang på grund af corona-krisen. 

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, og vi sad 
længe omkring bålet og fik snakket – ikke bare om 
corona, men om mange andre ting, som man måske 
ikke lige får snakket så meget om i denne tid.  

ONSDAG D.01.04. 

Aprilsnar og pusle-spil. I dag er det d.1. april. Solen 
skinner igen fra en skyfri himmel, da vi mødes kl. 9 til 
fælles morgenmad. Der er hyggesnak og fællessang, 
men i dag lykkes det også flere af os at lave aprils-
nar med nogle – og desværre også selv at ”hoppe i” 
og blive til nar. For resten ligger der også konstant 
et puslespil i dagligstuen, som er ved at blive lavet. 
Så kan man, hvis man har tid og lyst lige standse op, 
sætte sig og se, om man kan finde nogle af de brik-
ker, der er brug for. 

TORSDAG D.02.04. 

Gåtur. Jeg har vist ikke fået fortalt, at vi også hver dag 
i denne tid har en kl. 13-gåtur, hvor vi alle bliver invi-
teret med ud på en lille travetur. Det skal jo lige siges 
til jer, der ikke kender Heragården, at vi bor midt i et 
pragtfuldt skov- og naturområde – ja, det er nok en 
af de bedste grunde i Herningområdet. Og alligevel 
har vi byen tæt på. 

FREDAG D.03.04. 

Krea-rummet. I denne tid er der også virkelig gang 
i vores Krea-rum. Rebecca fra Diakonhøjskolen er i 
praktik, og hun brænder for at få gang i noget der. Vi 
har også en beboer, som laver rigtig mange flotte bil-
leder. Men i denne tid er der flere beboere, som har 
fået interesse for maling, pensel og lærred. 

LØRDAG D.04.04. 

Bygge redekasser. Så er det weekend på Heragården, 
og her begynder vi med brunch. Det er en hyggelig og 
rar start på sådan en lørdag. Så får vi rundstykker og 
tit også lun leverpostej og andre gode ting. Dagens 
programforslag er, at vi går i værkstedet for at lave 
redekasser til nogle af de mange fugle, vi har herude. 
Der er allerede en del fuglekasser, men de ser ud til at 
være beboet, så der er nok brug for flere.
 

 

Af Torsteen Nielsen, 
medabejder på 
Heragården ved Herning. 
Indsendt foto

Corona-dagbøger
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Corona-dagbøger

UGE 14 

Sydhjørnet

Af Tobias Ingemansen, 
beboer på Sydhjørnet ved 
Vamdrup. Indsendt foto

MANDAG D.30.03:  

I dag startede jeg med at lave en plan for dagen. Så 
skulle jeg gøre klar til morgensang med Phillip Faber 
på DR1 kl.9.05, og bagefter var der dømt rengøring. 
Herefter kørte jeg en tur på min scooter, havde en uge-
samtale, og så fik jeg frokost. Jeg fik også dekoreret mit 
akvarie og fik gået en lang tur med Karina pædagog, 
da jeg syntes, at jeg havde det svært med mine tanker, 
og der var nogle ting der fyldte i mit hoved. Jeg snak-
kede med Karina om det og følte, at jeg fik det bedre, 
da jeg fik tømt mit sind for tanker. Jeg fik det faktisk 
meget bedre ved at dele det, der fyldte. 

TIRSDAG D.31.03:

Jeg synes, det er meget svært at huske at holde afstand 
til hinanden, især her på Sydhjørnet. Det er svært, at 
jeg ikke må få en krammer og noget fysisk kontakt, 
når jeg er ked af det og ikke må give en krammer til 
nogen. Det er ikke nemt at forholde sig til. Så er det 
noget nemmere at huske at vaske hænder og tørre 
sine dørhåndtag af og have en god hygiejne, synes jeg. 
Jeg holdt andagt på Sydhjørnet om aftenen kl.19.15. Vi 
hørte om, at Helligåndens gerninger kan mærkes. Jeg 
syntes, det var et godt stykke i den her tid, hvor vi kan 
mærke noget, som er svært at gøre noget ved.  

ONSDAG D.01.04:  

I dag var jeg var ude at køre en tur til stranden for at 
finde nogle ting til mit akvarium og tage nogle billeder 
af naturen. Bagefter købte jeg en plexiglas-plade til 
min scootercarport. Jeg synes tit, det er en udfordring 
at skulle finde på noget at lave og finde en balance i 
min struktur i min dagligdag. Men jeg glædes ved, at 
jeg stadig kan komme rundt på scooter og køre nog-
le gode ture og opleve nogle dejlige ting. Om aftenen 
var jeg ude for hente et gratis akvarium, og jeg hyg-
gede mig rigtig meget med det.

TORSDAG D.02.04: 

Jeg kørte igen til stranden for at hente bundlag til mit 
tredje akvarium, og da jeg kom hjem, var jeg henne og 
sige hej til Kirsten pædagog. Hun sagde, at jeg skulle 
huske at holde min struktur og lave plan til de aftal-
te tidspunkter. Det fik vi en god snak om, og jeg fik så 
lavet en plan for dagen. Jeg var glad for at blive mindet 
om, hvor vigtigt det er at holde sin struktur. Når man 
har autisme og ADHD, har man brug for gode rammer 
for de ting, man gør og laver i sin hverdag, ellers er der 
ingenting, der fungerer for en. 

FREDAG D.03.04: 

Nu har jeg lige været ude at gøre klar til morgensang 
med Phillip Faber. Jeg vil afslutte med at give nogle 
gode råd til, hvordan du kan lave en god dag, når der 
er mange forskellige slags udfordringer, og når du har 
autisme og ADHD: Snak med din pædagog eller dine 
forældre om, hvad du skal lave i løbet af dagen, og hvis 
der er noget, der fylder dine tanker, så prøv at sætte ord 
på, hvad det er og få snakket om det. Eller snak med 
Gud om det. Del det med ham. Det giver sådan en ro, 
fred og frihed. Eller du kan bede en bøn for det, som 
er træls, og det der er at takke for i den her corona-tid. 

Sydhjørnet blev opret-
tet i 2012 og har plads 
til 13 beboere. Ind-
sendt foto
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Corona-dagbøger

UGE 14 

Hjertebo

Af Birthe Roesdahl, leder 
på Hjertebo ved Hvam. 
Indsendt foto

MANDAG D.30.03: 

Vi er nu nået til d.30. marts, og det er snart tre uger 
siden, landet lukkede ned. I den første uge efter ned-
lukningen blev vi udfordret af, at vi havde vintervirus i 
huset. Ingen blev testet på dette tidspunkt, og vi blev 
anbefalet at behandle al feber, som om det kunne være 
corona. Derfor måtte vi lade feberramte beboere blive 
i deres lejligheder og sætte gang i brug af værnemidler 
for en sikkerheds skyld. Jeg er stadig godt gammeldags 
lederstolt af min dygtige og engagerede medarbejder-
flok på Hjertebo, som dag efter dag frygtløse eller på 
trods af bekymring møder op og skaber varme, fami-
lie, tryghed og gode oplevelser for vores beboere, som 
lige nu er afskåret fra at møde deres kære på grund af 
besøgsforbud. De fleste medarbejdere er mere bange 
for at smitte beboerne, end for selv at blive smittet. 
Jeg føler mig privilegeret over at være leder for sådan 
en flok med hjerte og varme for nogle af dem, som 
denne periode er værst for. 

ONSDAG D.01.04: 

Det er i grunden fantastisk, hvor hurtigt vi kan omstil-
le os til nye rutiner og vilkår. Det er fremmed for os 
på Hjertebo at iføre sig blå kittel og maske. Alligevel 
er dette nu arbejdet ind som en fast rutine, der hvor 
behovet opstår. Der er kommet nye opgaver ind i mit 
lederliv. Blandt andet to ugentlige optællinger af vær-
nemidler og hygiejneartikler, fordi vi indgår i kommu-
nens samlede lager. Dette samarbejde har vi selv et 
par gange nydt godt af, når vores eget lager slap op. 
Dejligt at opleve, at vi regnes som ”en af holdet” også 
i denne situation. Den vigtigste opgave i disse uger er 
dog sammen med medarbejderne at skabe tryghed og 
overblik i vores hus. Vores beboere klarer udfordrin-
gerne godt, selvom de naturligvis savner at se deres 
kære. Der bliver stillet og svaret på mange spørgsmål 
hver dag. Ofte er det de samme spørgsmål, der gen-
tages. Men det handler blot om, at der er brug for at 
skabe tryghed hver dag. Vi ved, vi er i gode hænder.

FREDAG D.03.04: 

I dag glæder vi os over, at alle på Hjertebo er raske 
igen! Værnemidlerne er gemt væk for denne gang, og 
vi nyder det skønne forår! Udenfor skinner solen, og 
fuglene synger. Det har i det hele taget været en stor 
velsignelse, at vejret har været så godt i mange dage. 
Heldigvis har der ikke været udgangsforbud, og der er 
blevet cyklet og gået mange ture. Der har været bål 
i haven, græsset er slået, brænde er flyttet, vinduer 
er pudset, terrasser er fejet osv. De gode muligheder 
for udeliv får vores ”isolation” til at føles mindre tung 
og minder os om, hvor dejligt livet er på trods af de 
nuværende udfordringer. I næste uge er det påske. I 
påsken plejer beboerne at have gode traditioner sam-
men med familien derhjemme. Det er de fortsat afskå-
ret fra. Måske dette vil gøre savnet af deres kære stør-
re? Vi gør os umage med at skabe gode oplevelser og 
samvær på Hjertebo, velvidende at dette ikke er det 
samme som at se sine kære. Alligevel pusler vi med 
æggejagt, bål, påskefrokost, rund fødselsdag, ture ud 
i det blå, bibelklub og måske en virtuel påskegudstje-
neste, mens vi glæder os til, at det liv, vi kender og 
elsker, vender tilbage.

Hjertebo blev oprettet i 2012 og har plads 
til 15 beboere. Indsendt foto
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  Af Christina Brorson 

Der blev noget at se til, da statsminister Met-
te Frederiksen onsdag d.11. marts bekendtgjor-
de regeringens vidtgående tiltag til begræns-
ning af corona-smitte, som på det nærmeste 
lukkede Danmark ned. For Daniel Laugesen, 
leder af bofællesskabet Heragården ved Her-
ning, blev arbejdsopgaverne helt ændret fra 
den ene dag til den anden.

”Jeg følte mig mere som corona-medar-
bejder end som pædagog. Det var næsten et 

fuldtidsjob at følge med i retningslinjerne, der 
ændrede sig time for time, og sørge for, at de 
blev overholdt. Den ene dag måtte Heragården 
godt få besøg. Den næste dag var det forbudt. 
Hvor kunne der købes håndsprit, når grossisten 
var løbet tør? Og hvordan sikrede vi rent prak-
tisk, at medarbejdere og beboere kunne holde 
to meters afstand hele tiden?” skitserer Daniel.

De følgende dage poppede nye regler og ret-
ningslinjer op på Heragården. Ingen kram eller 
fysisk kontakt. Hænderne skulle sprittes, når 
man gik ind og ud af hovedbygningen. Beman-

Da hverdagen blev aflyst
Pludselige forandringer og masser af ledig tid kan være lidt af et mareridts-scenarie for men-
nesker med autisme. På bofællesskabet Heragården skulle der ske meget på kort tid, da 
corona-krisen satte ind. Leder Daniel Laugesen fortæller her om tiden uden kram, men med 
masser af håndsprit og ledige dagtimer. 

”Jeg følte mig mere som 

corona-medarbejder end 

som pædagog

Daniel Laugesen 
er leder på 
bofællesskabet 
Heragården ved 
Herning. 
Indsendt foto 
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dingen omkring et spisebord gik fra seks til 
fire, og man måtte ikke selv fylde sin taller-
ken – det sørgede køkkenpersonalet for. Bus-
sen, der normalt kan have ni passagerer, måt-
te nu kun have fire. Derudover modtog Hera-
gården ingen gæster, og beboere, der ville ud 
af huset på visit, skulle vende deres ærinde 
med en medarbejder først.

Ferie, fri og forandringer 
Alt sammen var tiltag, der skulle begrænse 
smitte-risikoen. Noget helt andet var trivslen. 
For at opretholde den, måtte der også gøres 
noget. Det stod ret hurtigt klart. 

”Alt lukkede ned: beskæftigelsestilbud, 
behandlingstilbud, aktiveringstilbud. Oven i 
alle forandringerne opstod derfor pludselig 
en masse fritid. Mennesker med autisme bli-
ver udfordret af begge dele. Både ferie, fri og 
forandring kan opleves som belastninger og 
øger risikoen for, at tilstande som angst og 
OCD blusser op. En hverdag med struktur og 
meningsfyldt indhold måtte derfor etableres 
så hurtigt som muligt,” forklarer Daniel. 

Som noget nyt blev der sat fælles morgen-
mad på programmet – med fællessang. Nor-
malt er ”størst mulig selvstændighed” målet 
for Heragårdens beboere. Men det mål blev 
nu sat i bero, til fordel for en samlet start på 
dagen med sang og fællesskab på afstand. 
Over middag blev der desuden mulighed for 
at deltage i en gåtur, og herefter en fælles 

aktivitet i form af bål, spil, krea, tid til sam-
tale eller andet. 

Samarbejdsånd og nye interesser
Alt krævede en ekstra indsats, som heldigvis 
blev lagt med god energi, fortæller Daniel, der 
gerne vil rose sine medarbejdere. 

”Jeg synes, der har været en utrolig samar-
bejdsånd. Selvom uvisheden har fyldt for os 
alle, har det været dejligt at mærke, at vi er et 
hold. På trods af de nye opgaver og procedurer 
har der været ro og overskud i personalegrup-
pen, og det er i virkeligheden alfa og omega, 
når det handler om at få alle til at trives. Når 
der er overskud til at være hjælpsom overfor 
kollegerne og til at skabe en god stemning om 
aftensbordet, så oplever beboerne tryghed,” 
pointerer Daniel Laugesen.

Enkelte plusser har den nye situation også 
givet i forhold til beboerne, mener han. 

”Min fornemmelse er, at nogle måske har 
opdaget nye interesser ved at deltage i efter-
middagsaktiviteterne – opdaget en skjult kre-
ativ åre, lært at lave bål eller fået øje på dyre-
livet. Jeg tror også, at nogle har opdaget, hvad 
fysisk aktivitet eller mangel på samme kan 
gøre ved humøret.”

Handleplaner sat på pause
Overordnet kommer corona-perioden dog til 
at betyde et tilbageslag i læringsprocessen 
for de fleste beboere, er Daniel Laugesen 
ikke i tvivl om. 

”Vi forsøger hver dag at få det bedste ud af 
situationen. Men når man er i fuld gang med 
at træne sig op til at tackle en hverdag, som 
så lige pludselig forsvinder, kan det ikke und-
gås, at man bliver sat tilbage i processen.”

Problemet er ikke kun de forsvundne hver-
dagsrutiner, men også at det, som har vist 
sig smart i en corona-tid, ikke vil være hen-
sigtsmæssigt, når der igen skal trænes selv-
stændighed. 

”Det er svært at fortsætte træningen med 
at cykle til og fra arbejde, når der ikke er noget 
arbejde at cykle til. Her vil det nok være som 
at begynde forfra, når man efter flere måne-
ders pause genoptager projektet. Omvendt 
er der ting, som er kommet til at fylde i coro-
na-perioden, som skal aflæres, når hverda-
gen igen indfinder sig. Nogle er for eksempel 
blevet glade for den fælles morgenmad, som 

helt bevidst ikke er en fast del af Heragårdens 
daglige rutine. Der er også nogle ekstra com-
puterspils-timer, som skal droppes, når man 
igen har et arbejde at passe.”

De enkelte handleplaner og dispensatio-
nerne fra dem er drøftet og godkendt af både 
sagsbehandlere og Socialtilsynet.

”Vi har oplevet stor forståelse og støtte fra 
Herning Kommune, hvis tilbud vi ofte oplever 
at blive set som konkurrenter til. Men under 
corona-krisen har vi kun oplevet kommunen 
som medspiller – også i forhold til rådgivning 
og støtte i en eventuel situation med smittede 
på bofællesskabet,” forklarer Daniel.

Skal han komme med det ønske, der umid-
delbart befinder sig øverst på listen, bliver det 
den gode gamle hverdag. 

”På sin vis har corona-krisen været en lære-
rig proces, og jeg synes, alle har løftet opga-
ven. Men det bliver nu dejligt at få hverdagen 
tilbage. Der er meget at samle op på, og jo 
før vi kommer i gang, jo bedre. Blandt andet 
er der jo alle de kram, som beboerne efter-
hånden har til gode. De er svære at undvæ-
re, og nogle holder regnskab. Det løber op,” 
smiler Daniel.        

Med støtte fra Tryg-fonden har Heragåden 
under corona-nedlukningen anskaffet sig 
nye fitness-maskiner. Indsendt foto 

Heragården

• Er et midlertidigt botilbud i henhold til 
serviceloven § 107

• Ligger i Herning
• Har plads til 13 beboere og tilbyder 

bostøtte til borgere i eget hjem i lokal-
området.

• Målgruppen for Heragården er unge 
mellem 18-35 år med autisme og per-
sonlighedsforstyrrelser.

• Målet er en mere selvstændig boform 
efter et forløb på cirka fem år. 

• Se mere på www.heragaarden.dk
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  Af Christina Brorson

Erik Carter er professor i specialundervisning 
og inklusion ved Vanderbilt University i Tennes-
see, USA. I sit arbejde skelner han imellem fire 
måder at forholde sig til mennesker med udvik-
lingshandicap på rundt om på arbejdspladser, 
i skoler, lokalområder og menigheder, nemlig 
eksklusion, opdeling, integration og inklusion. 

Han påpeger også, at disse måder ikke bare 
betegner en historisk udvikling, men desværre 
også tegner et øjebliksbillede rundt om i sam-
fundets institutioner. På baggrund af samta-
ler med 500 familier, der har børn eller unge 
med udviklingshandicap, argumenterer han 

desuden for en femte og bedre måde, nem-
lig ”det ægte tilhørsforhold”*. Specielt i kir-
ker og menigheder må målet være, at men-
nesker med udviklingshandicap ikke blot føler 
deres tilstedeværelse som tålt eller ok, mener 
Erik Carter. I stedet må enhver uanset handi-
cap opleve sig som en naturlig del af fælles-
skabet – opleve at man hører til, bliver savnet 
og er en vigtig social del. 

Sådan er det desværre langt fra i USA i dag, 
hvor 87 procent af alle mennesker med udvik-
lingshandicap angiver, at troen er ”temmelig” 
eller ”meget” vigtig i deres liv. Men hvor blot 48 
procent af alle voksne med udviklingshandicap 
kommer i en menighed, og hvor 56 procent af 

familierne fortæller, at kirken ikke har gode til-
bud til deres barn med udviklingshandicap**. 
I sin research har Erik Carter afdækket 10 fak-
torer, som er afgørende for at opnå det ægte 
tilhørsforhold, nemlig invitationen, tilstede-
værelsen, velkomsten, genkendelsen, accep-
ten, støtten, omsorgen, venskabet, at opleve 
sig savnet og at opleve sig elsket. Han under-
streger også, at de 10 faktorer ikke adskiller sig 
meget fra det, som får alle andre til at føle et 
ægte tilhørsforhold. Det kræver ikke indgående 
studier eller omfattende programmer. Faktisk 
handler det bare om at blive venner.  

Det handler om venskab
Professor Erik Carter forsker i inklusion af mennesker med udviklingshandicap og autisme. 
Han ser ”det ægte tilhørsforhold”* som målet for inklusion i menigheden, og venskaber som 
vejen dertil. KH bladet stillede et par spørgsmål i forlængelse af hans forskning. 
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Erik Carter er professor i 
specialundervisning ved 
Vanderbilt University i 
Tennessee, USA



 *belonging
 ** Fra Erik Carters oplæg “From barriers to belonging - The inclusive church”

KH bladet spurgte ind til realiseringen af ”det ægte tilhørsforhold”…

Når det nu ikke kræver særlige forudsæt-
ninger at skabe ”ægte tilhørsforhold”* for 
mennesker med udviklingshandicap. Hvor-
for arbejdes der så ikke mere målrettet på 
det i kirker og menigheder?

For det første handler det om bevidsthed. 
Mange menigheder er simpelthen ikke bevid-
ste om denne gruppe. De har ikke taget bevidst 
stilling til, om de vil byde dem velkommen eller 
ej. De har slet ikke overvejet problemstillingen. 

For det andet handler det om, hvordan vi 
ser på mennesker med udviklingshandicap. Vi 
lever i en kultur, som har tendens til at se ned 
på den slags mennesker. Vi kan have svært ved 
at se, hvordan vi kan blive beriget af deres ven-
skab, deres tro, deres evner, talenter og deres 
liv. Hvis vi ser nogle menneskers tilstedevæ-
relse som en byrde snarere end en velsignel-
se, er vi tilbageholdende med at udvide vores 
cirkler i deres retning. 

For det tredje handler det om prioritering. At 
byde en ny gruppe velkommen i vores menig-
hed kræver noget af os. For at give de nye 
muligheden for at deltage helt og fuldt, skal vi 
måske genoverveje måden, vi samles på, eller 
rammerne vi gør det i. Vil vi det?

Måske føler nogle, at de ikke har tiden og 
energien til at opbygge venskaber med men-
nesker med udviklingshandicap eller autis-
me? Hvad tænker du om det?

Her vil jeg gerne pege på to ting. For det før-
ste: At holde af sin nabo kræver at man ken-
der og møder ham eller hende. Hvis vores liv 
går så stærkt, at der ikke er tid til at investere i 
vores medmennesker, er det måske et tegn på, 
at vi skal sætte farten ned. Den praktiske teo-
log John Swinton siger, at kærligheden bevæger 
sig med 5,5 km/t. Det var den fart, som Jesus 

– som er Gud, som er kærlighed – gik med på 
jorden. Hvis vi bevæger os med lysets hastig-
hed, som så mange af os er tilbøjelige til, kan 
man med rette spørge, hvem det præcist er, 
vi følger efter?

For det andet: Små ting kan gøre en stor 
forskel. Hvem kender du allerede, som du kan 
invitere på middag, ringe til, køre en tur, se en 
fodboldkamp med? Venskab starter i det små 
med at bruge tid sammen på noget, som man 
godt kan lide. Og selvfølgelig er det ikke alle 
venskaber, der blomstrer. Nogle visner. Heller 
ikke alle venskaber er lette. Nogle er kræven-
de. Nogle kræver, at man sætter grænser. Men 
det gælder alle former for venskab. 

  
Det lyder så lige til at opbygge venskab med 
mennesker med udviklingshandicap eller 
autisme. Men er det nu også det? Den slags 
handicap gør jo blandt andet, at de sociale 
spilleregler ofte sættes ud af kraft. Det kan 
føles utrygt ...   

Hvis man ikke har været ret meget sammen 
med mennesker med udviklingshandicap, er 
det almindeligt at føle sig usikker. Vores før-
ste antagelse er ofte, at mennesker med han-
dicap er mere anderledes fra os, end de faktisk 
er. Det er hvad handicap-mærkatet ofte gør – 
sætter en streg under det, som adskiller en per-
son fra andre. Men mennesker med handicap 
er først og fremmest mennesker. De har håb, 
drømme, kampe og styrker ligesom alle andre. 

Derfor kan det alligevel være godt både at 
blive klogere på, hvordan forskellige former for 
handicap påvirker menneskers liv, og hvordan 
man bedst kan hjælpe og støtte i forhold til 
de begrænsninger som netop dette handicap 
giver. Endnu bedre er det dog at lære menne-
sker at kende én ad gangen. Mennesker med 

det samme handicap er lige så forskellige som 
alle andre. Derfor er det bedst at lære Ida, Alma 
eller Freja at kende: Hvad kan hun lide at tale 
om? Hvordan kan hun lide at bruge sin tid? 
Hvad gør hende ked af det? Osv. 

Når det gælder mennesker med komplekse 
kommunikations-udfordringer eller store intel-
lektuelle handicap, kan det være svært at høre 
og forstå svarene. Men det er ikke mindre vig-
tigt at investere i netop disse mennesker. Tag 
familiemedlemmer eller omsorgsmedarbejdere 
med i samtalen, så du kan finde ud af, hvordan 
du bedst kan tage dig af Ida, Alma eller Freja. 

Hvordan ser det ud i det eget liv? Opbygger 
du venskaber på tværs af handicap?

Mit eget liv blev forandret, da jeg mødte 
nogle jævnaldrende med udviklingshandicap og 
oplevede deres tro og venskab. Som så mange 
(alt for mange) andre voksede jeg op i en ver-
den med få (hvis nogen) mennesker med udvik-
lingshandicap. Men som ung voksen stødte jeg 
ind i tre mennesker med mærkatet ”udviklings-
hæmmet”. De holdt af mig og blev mine venner. 
Den tid vi tilbragte sammen, og det, de fortal-
te mig om deres liv, lærte mig noget vigtigt om 
menneskers sande værd og Guds dybe kærlig-
hed. Mine venner havde en misundelsesværdig 
tro, og de ønskede mit venskab uden at kende 
til alt det, som jeg mente, gav mig værdi (for 
eksempel mine evner, og det jeg havde opnå-
et). Derfor handler både mit arbejds- og pri-
vatliv i dag om at skabe mulighed for, at men-
nesker uden handicap og mennesker med kan 
mødes spontant og opbygge venskaber. At de 
må opdage, at de har brug for hinanden, og at 
de hører til i hinandens selskab.  

Mere om Erik Carter: 
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHwj6CarM
https://peabody.vanderbilt.edu/bio/erik-carter
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  Af Christina Brorson

For to år siden blev Helga Hvidtfeldt Sønder-
by opfordret til at sælge lodsedler for Kristelig 
Handicapforening af lokal-koordinator, Peter 
Steen. Selvom hun allerede dengang sad i 
landsbestyrelsen, havde hun ikke lige tænkt 
tanken før, men slog til. Det skulle prøves. Hur-
tigt fandt hun ud af, at det faktisk var en sjov 
opgave, og i dag er lodseddelsalget en fast del 
af hendes årshjul.

”Jeg er ikke god til hverken regnskab eller at 
holde taler, men salg på denne måde, er lige 
mig. Der går også lidt sport i det, og så vil jeg 
jo gerne støtte Kristelig Handicapforening,” for-
tæller Helga. 

Online-salg til lokalområdet
Sidste år fandt hun et alternativ til at stemme 
dørklokker, nemlig Facebook. 

”Jeg brugte min missionsforenings facebook-
side til at oplyse, at jeg næste mødeaften tog 
lodsedler med og håbede at sælge dem. Efter-
spørgslen var stor, og i kaffepausen havde jeg 
nok at gøre med at udlevere lodsedler”. 

I år viste Facebook sig som det absolut mest 
effektive salgsvindue, da salget gik i gang midt 
i coronakrisen d.15. marts. 

”På grund af coronakrisen så vi ingen men-
nesker, og møderne i missionshuset var også 
aflyst. Men Facebook kunne igen bruges. Som 
sidste år annoncerede jeg mit salg her, angav 
mit mobilepay-nummer og oplyste, at alle der 
købte ville få lodsedlerne leveret i postkassen. 
Jeg sendte også en sms til familie og et par 
venner med mit mobilepay-nummer. Det vir-
kede, og faktisk fik jeg solgt 100 lodsedler over 
en weekend – uden smittefare.”  

  Af Tove Søgaard

Vi har brug for økonomisk støtte til arbejdet i Kristelig Handicapforening. En 
af de vigtige måder, du kan støtte på, er ved at sælge eller købe lodsedler. For 
hver krone Kristelig Handicapforening selv samler ind ved salget af lodsed-
ler, får vi støtte fra offentlige midler. Falder lodseddelsalget, falder støtten.

Vi ved, at alle der køber en lodseddel lige tjekker, om der er gevinst. Om 
der er det eller ej, så er jeg sikker på, at selv en kort opmærksomhed på den-
ne lodseddel, understreger budskabet om, at alle er elskede og værdifulde.

Vi har brug for din økonomiske støtte. Vi har nemlig noget på hjerte, især 
for mennesker med et udviklingshandicap, men vi har også erfaringer, som vi 
gerne vil dele med andre. Vi ved, at sociale fællesskaber er vigtige, og i Kri-
stelig Handicapforening vil vi gerne nå længere ud med at fortælle, at alle har 
brug for at være en del af et ligeværdigt fællesskab – også derfor har vi brug 
for din støtte: Til at danne, pleje og invitere til forskellige former for netværk 
og fællesskab.        

En KH-lodseddel på køkkenbordet er i sig  
selv en reminder om at ”alle er elskede og  
værdifulde” minder landsleder, Tove Sø- 
gaard, om. Arkivfoto

Solgt på Facebook, leveret 
i postkassen

Med et praj på Facebook fik 
Helga Hvidtfeldt Sønderby ud- 
solgt på en weekend. Indsendt 
foto

Lodsedler skaber værdi 
på flere måder
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Skilt, handsker og smil
Face-to-face lodseddel-salg kan 
stadig lade sig gøre, pointerer man-
ge-årig sælger og koordinator, Bjarne 
Ingemansen, der gennem årene har 
fundet gode fremgangsmåder. 

  Af Christina Brorson

Lige siden de første tilløb til oprettelsen af bofællesska-
bet Sydhjørnet, hvor sønnen Tobias i dag bor, har Bjar-
ne Ingemansen lagt en indsats for Kristelig Handicap-
forenings lodseddelsalg. I dag er han både koordina-
tor og sælger og sørger på den måde for, at cirka 5500 
lodsedler skifter hænder i den sydlige ende af Jylland. 

Stor hjælp har han haft af skoler og efterskoler i 
området, men de får svært ved at sælge i år, ved han. 

”Jeg havde håbet på, at skoler og efterskoler fik lov at 
åbne op noget før. Som det ser ud nu, bliver tiden inden 
sommerferien meget knap for dem, og jeg tvivler på, 
at der bliver tid og energi til lodseddelsalg,” siger Bjar-
ne Ingemansen, der både sidder i bestyrelsen for Kri-
stelig Handicapforening og i bestyrelsen for Sydhjørnet.

Tips til det gode face-to-face salg
Han har stadig et håb om en håndsrækning fra skoler-
ne – måske i form af online-salg til forældre og venne-

kreds. Men ellers vil han gerne slå et slag for face-to-
face-salg i en corona-tid. 

”De seneste fem-seks år har jeg solgt uden for den 
lokale Føtex, og det regner jeg med at gøre igen i år. 
Med handsker på, kan jeg forsikre køberne om, at abso-
lut ingen har rørt sedlerne før dem,” lyder planen. 

Bjarne Ingemansens private statistik siger, at hele 
5-10 procent køber. Men han har også over årene fun-
det en del gode tips til at gøre opmærksom på sig selv, 
spotte de rigtige, tage kontakt og sælge. 

”Jeg tager altid et skilt om halsen med ”Vil du støtte 
handicappede? Køb en skrabelodseddel”. Så ved folk, 
hvorfor jeg henvender mig. Jeg prøver at få øjenkon-
takt og smiler, og får jeg et smil igen, kan jeg tage kon-
takt. Folk med større børn vil gerne være gode eksem-
pler og køber ofte en lodseddel. Dem, som hverken har 
kontanter eller mobilen på sig, får et go-card med num-
meret til Kristelig Handicapforenings Mobilepay,” lyder 
Bjarnes tips. 

Lodsedler skaber værdi 
på flere måder
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  Af Lydias kontaktpersoner, Lena Madsen 
og Birgit Vestergård-Jensen.

Det er med sorg, at vi d. 5. april 2020 har mistet 
Lydia Gunhild Mortensen, som har boet på 
Østbækhjemmet i 31 år.

Lydia var sin helt egen, og med sin per-
sonlighed satte hun et stort præg på Østbæk-
hjemmet. Vi husker Lydia med glæde og tak-
nemmelighed. Lydia var et særligt menneske, 
som ikke havde verbalt sprog, men kommuni-
kerede med tegn og billeder. Lydia var både 
vedholdende og kreativ i sin kommunikation. 
Hun havde ofte travlt: mange opgaver skulle 
gøres indtil flere gange. Lydia havde en god 
hukommelse, og i gamle dage var hun den, 
der huskede indholdet i andagtsbogen og pro-

testerede kraftigt, hvis vi ved en fejl ville læse 
det samme igen. 

Familien betød meget for Lydia, og hun 
glædede sig, hver gang hun fik en hilsen, et 
kort eller en buket blomster, eller skulle på 
ferie hos en af sine kære søstre. Hvert år holdt 
hun fødselsdag i Haderup, og i mange år var 
Østbækhjemmets beboere inviteret med til 
Haderup for at fejre Lydia.

Lydias yndlingssang var ”Perleporten”, som 
hun kommunikerede med tegnet for en imagi-
nær perlekæde, når hun skulle foreslå en sang. 
På Østbækhjemmet oplevede vi, at Lydia fandt 
ro, når vi sang den for hende i hendes sidste 
tid. Lydia blev 81 år og døde efter kun kort tids 
sygdom. Ære være Lydias Minde.

NEKROLOG

Der er blevet lidt mere stille på Valmuen

 Fortalt til Christina Brorson af Gertrud 
Jensen, Helges kontaktperson

Torsdag d.5. marts døde Helge Andersen på 
hospitalet i Rønne, og onsdag d.11. marts blev 
han begravet i Aakirkeby, fra Aa- Kirke. Han 
var en aktiv del af Valmuen i 20 år og præge-
de hverdagen med sit humør og sin energi, og 
der er et stort hul efter ham.  

Helge kunne godt lide at have styr på tin-
gene og bemærkede altid, hvis der manglede 
nogle bofæller ved bordet, eller hvis der ikke var 
orden i andre sammenhænge. Også tøjskabet 
ville han gerne selv ind over. Når det rene tøj 
var blevet lagt ind af en medarbejder, plejede 
han tage det hele ud igen og lægge det, som 
han syntes, det skulle ligge. Han brød sig hel-
ler ikke om, at der blev flyttet rundt på ting og 
møbler. Når det en gang imellem skete, flyt-
tede han gerne tingene tilbage, hvis han kun-
ne se sit snit til det. 

Helge var for det meste glad og i godt 
humør, og han elskede, når der var fest. Så 
plejede han at holde en tale og markere slut-
ningen med ordren ”klap”. På den måde var 
der ikke noget at tage fejl af. Der blev klappet, 
og han kunne sætte sig ned og nyde resten af 
festen. Hjemmedagene hørte også til blandt 

Helges favoritter. Så tog han som regel en tur 
til Rønne havn, med sin kontaktperson, og der 
blev drejet ind omkring et cafeteria med kaffe 
og kage på menuen. 

Ellers nød Helge at sy rya. Man så ham ofte 
komme gående på sin karakteristiske march-
manér med rya-kurv på vej ned til opholdsstu-
en og fjernsynet, hvor han satte sig med hånd-
arbejdet. 

De seneste år måtte Helge, efter et fald, der 
førte til et brækket ben, nøjes med at komme 
rundt i kørestol. Han døjede også en del med 
lungebetændelser, og måtte indlægges flere 
gange. Under sidste indlæggelse sov han fre-
deligt ind, 69 år gammel 

Udover medarbejdere og medbeboere på 
Valmuen, betød familien meget for Helge. Han 
var den yngste af en søskendeflok på fem, og 
specielt hans søster Gerda Marie, som også var 
hans værge, havde en stor plads i hans hjerte. 
Hende ville han gerne snakke med hver dag. 
Hvis ikke der var en telefon til rådighed, brug-
te han en hårbørste eller fjernbetjeningen til 
at lette sit hjerte – og måske indirekte fortæl-
le medarbejderne, at nu trængte han til at tale 
med sin søster. Gerda Marie døde for seks år 
siden. Men hendes datter, Benedicte, blev vær-
ge for Helge efter sin mor.                            

NEKROLOG

Husket med glæde og taknemlighed

Helge Andersen boede på Valmuen i 20 år 
og prægede stedet med sit humør og sin 
energi. Indsendt foto
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Lydia Gunhild Mortensen boede på Østbæk-
hjemmet i 31 år. Hun havde intet verbalt 
sprog, men var trods det vedholdende og 
kreativ i sin kommunikation. Indsendt foto 
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Nedenstående forslag til ændringer i Kristelig Handicapforenings 
vedtægter skal bringes i bladet, før den endelige vedtagelse 
på generalforsamlingen i 2021. Selvom den ligger et stykke 
ude i fremtiden, vælger vi at bringe dem nu. Læs gerne 
ændringsforslagene igennem og meld tilbage til landskontoret, 
hvis du har forslag, som ændringerne yderligere kan forbedres med.

Vedtægter for Kristelig Handicapforening

nuværende formulering forslag til ny formulering

GUIDE TIL LÆSNING AF FORSLAGET:
Blå  = slettet pga. hører til i handleplan, forretningsorden eller lignende
Grøn = opdateret eller forkortet sprogligt, indhold uændret
Gul    = slettet, ændret eller nyt indhold
Rød   = skrivefejl i tidl. udgave eller konsekvens-rettelse pga. andre 
ændringer

§ 2 Formål 
1. Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund: 
a. at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres 

pårørende 
b. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og vare-

tage disses interesser 
c. at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede 

og deres familier. 

Foreningens formål opnås ved at arbejde for videreudvikling af forkyndelsesarbejdet, 
rådgivnings- og konsulentvirksomhed for interesserede egne medlemmer/bofæl-
lesskaber og andre samarbejdspartnere, kursus- og konferencevirksomhed, PR og 
markedsføring, politisk arbejde og andre tiltag, der kan fremme kendskabet til for-
eningen og foreningens arbejde for handicappede. 

§ 2 Formål 
2. Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund: 
a. at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt mennesker med handi- 

cap og deres pårørende 
b. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for mennesker med handi-

cap og varetage disses interesser 
c. at varetage vilkår generelt for mennesker med  handicap til bedste for dem 

selv og deres familier. 

§ 3 Medlemskab
1. Som medlem af Kristelig Handicapforening kan optages enhver, som ønsker at 

støtte og fremme foreningens formål. Både fysiske og juridiske personer (bofæl-
lesskaber o.lign.) kan optages som medlemmer. 

2. Medlemskabet opnås ved betaling af det til enhver tid gældende kontingent 
fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet kan differentieres for fysiske og 
juridiske personer. Medlemskab bevares ved senest 4 måneder efter den ordi-
nære generalforsamling at betale det på denne generalforsamling fastsatte kon-
tingent. 

3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 
4. Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning fortabe sit medlemskab af for-

eningen ved i handling, tale og/eller skrift at bringe sig i et belastende forhold 
til foreningens formål, herunder ved ikke at leve op til det af foreningen vedtag-
ne Forventningspapir (gældende for juridiske personer) eller andre beslutninger 
om foreningens arbejde.

§ 3 Medlemskab
1. Som medlem af Kristelig Handicapforening kan optages enhver, som ønsker at 

støtte og fremme foreningens formål. 
 Både fysiske personer og juridiske personer (bofællesskaber o.lign.) kan opta-

ges som medlemmer. 
2. Medlemskabet opnås ved betaling af det til enhver tid gældende kontingent 

fastsat af generalforsamlingen for fysiske personer og af bestyrelsen for juridi-
ske personer. 

 Medlemskab bevares ved senest 4 måneder efter den ordinære generalforsam-
ling at betale det fastsatte kontingent. 

3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 
4. Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning fortabe sit medlemskab af forenin-

gen ved i handling, tale og/eller skrift at bringe sig i et belastende eller mod-
sætningsfyldt forhold til foreningens formål, aktiviteter eller beslutninger. 

§ 4 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er Kristelig Handicapforenings højeste myndighed. 
2. Generalforsamlingen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde. 
3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juni. 
4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen i foreningens blad med mindst 6 

ugers varsel. 
5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stem-

meberettigede medlemmer. 
6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

o Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
o Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 
o Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab 
o Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab 
o Valg til bestyrelsen 
o Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 
o Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet for det kommen-

de år i henhold til paragraf 3, stk. 2. 
o Eventuelt 

§ 4 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er Kristelig Handicapforenings øverste myndighed. 
2. Generalforsamlingen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde. 
3. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts, april eller maj. 
4. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen i foreningens blad 

eller andet foreningsmedie, samt på foreningens hjemmeside med mindst 6 
ugers varsel. 

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stem-
meberettigede medlemmer. 

6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 
o Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
o Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 
o Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab 
o Drøftelse og godkendelse af beretninger og regnskab 
o Valg til bestyrelsen 
o Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 
o Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet for fysiske perso-

ner for det kommende år i henhold til § 3, stk. 2. 
o Eventuelt 
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7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. dog § 
10, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalfor-
samlingen.

 Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på for-
eningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalfor-
samlingen.

  De bevares på foreningens hjemmeside, indtil de har været behandlet af gene-
ralforsamlingen.

 Alene medlemmer kan stille forslag. 
8. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst tre med-

lemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før 
generalforsamlingen.

 Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på forenin-
gens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsam-
lingen.

 De bevares på foreningens hjemmeside, indtil de har været behandlet af gene-
ralforsamlingen. 

9. Stemmeret ved den ordinære generalforsamling har både fysiske og juridi-
ske personer, som deltager i generalforsamlingen, og som har indbetalt et 
af den foregående generalforsamling fastsat kontingent. Betaling skal være 
sket indenfor det afsluttede regnskabsår.

 Juridiske personer deltager i afstemninger med én stemme pr. enhed. 
10.  Afstemninger foregår ved håndsoprækning, jf. dog § 5, stk. 4, medmindre 

mindst et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning.
11. Bestyrelsen fastsætter udfyldende bestemmelser vedrørende valgprocedu-

re m.m.
 I alle tvivlsspørgsmål vedrørende valg, procedurer m.v. på generalforsamlin-

gen træffer dirigenten sammen med formanden den endelige afgørelse.  
12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, enten hvis besty-

relsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis 75 medlemmer skriftligt til besty-
relsen har udtrykt ønske herom. Indkaldelsen sker om muligt i foreningens 
blad eller ved særskilt skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

 Denne skriftlige indkaldelse skal ske inden 2 uger.
 Varslet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er i sidste tilfælde 

mindst 14 dage, dog højst 4 uger.
 Forslag, der af initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling ønskes 

behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal fremgå af indkal-
delsen 

7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. dog § 
10, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalfor-
samlingen.

 Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen og frem til gene-
ralforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 Alene medlemmer kan stille forslag. 
8. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, stk. 1, punkt A, skal stilles af 

mindst tre medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 
en måned før generalforsamlingen.

 Kandidaterne offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen og frem til gene-
ralforsamlingen på foreningens hjemmeside. 

9. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, stk. 1, punkt B og C, skal stil-
les af hhv. mindst en bestyrelse og mindst en leder og skal så vidt muligt 
være sekretariatet skriftligt i hænde senest 2 uger før leder- og bestyrelses-
konfe-rencen el.lign. og udsendes så vidt muligt til alle bestyrelser og lede-
re senest 1 uge før valget.

10. Stemmeret ved generalforsamlingen har fysiske personer, som deltager, og 
som har indbetalt det senest fastsatte kontingent. Stemmeret ved valg efter 
§ 5, stk. 1, punkt B og C har juridiske personer, samt ledere, som deltager, 
og som hhv. har indbetalt det senest fastsatte kontingent eller er ansat som 
ledere på et medlemsbofællesskab. Kontingentbetaling skal være sket i det 
senest afsluttede regnskabsår.

 Juridiske personer og ledere deltager i afstemninger med én stemme pr. bofæl-
lesskab. 

11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, jf. dog § 5, stk. 4 medmindre 
mindst et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning. 

12. Ved tvivlsspørgsmål på generalforsamlingen om valgprocedurer m.v. træffer 
dirigenten sammen med formanden den endelige afgørelse.

13. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved dennes 
beslutning eller ved skriftlig henvendelse herom til bestyrelsen fra mindst 75 
medlemmer. Indkaldelsen sker om muligt i foreningens blad eller ved sær-
skilt skriftlig indkaldelse til alle medlemmer inden 2 uger og med et varsel 
på 2-4 uger. 

 Forslag, der af initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling ønskes 
behandlet på denne, skal fremgå af indkaldelsen.

§ 5 Foreningens ledelse 
1. Kristelig Handicapforening ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 og 

højst 7 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer. 
 Det tilstræbes at følgende kompetenceområder kan dækkes af bestyrelsesmed-

lemmerne: Teologi, pædagogik, administration, jura og økonomi.
 Op til 5 personer vælges af generalforsamlingen. Bofællesskabernes bestyrel-

ser vælger af deres midte 1 person og en suppleant til bestyrelsen. Lederne af 
bofællesskaberne vælger af deres midte 1 person og en suppleant til bestyrel-
sen. Generalforsamlingen vælger først medlemmer til bestyrelsen, dernæst 
vælges lederrepræsentant og bestyrelsesrepræsentant som beskrevet. 

2. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Kristelig Handicapfor-
ening, herunder dens økonomi.

 Det påhviler bl.a. bestyrelsen at påse, at foreningen efterlever sit formål og at 
foreningens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne og gælden-
de dansk ret. 

§ 5 Foreningens ledelse 
1. Kristelig Handicapforening ledes af en valgt bestyrelse jf. § 4. Bestyrelsen består 

af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges på denne måde: 
A. Generalforsamlingen vælger 3-5 personer, 2-3 vælges i lige år og 1-2 vælges 

i ulige år. 
B. Bofællesskabernes bestyrelser vælger af deres midte 1 person og en supple-

ant i lige år. 
C. Lederne af bofællesskaberne vælger af deres midte 1 person og en supple-

ant i ulige år. 
 Alle vælges for en 2-årig periode.
  Bofællesskabernes bestyrelser og ledere vælger på skift en person som nævnt 

under punkt B og C på den årlige leder- og bestyrelseskonference el.lign. sam-
ling, der holdes i 4. kvartal i året forud for generalforsamlingen. De valgte ind-
træder i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Kristelig Handicapfor-
ening, herunder dens økonomi.

 Det påhviler bl.a. bestyrelsen at påse, at foreningen efterlever sit formål og at 
foreningens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne og gælden-
de dansk ret. 

Vedtægter for Kristelig Handicapforening
nuværende formulering forslag til ny formulering

(fortsat)
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3. Bestyrelsesmedlemmer efter § 5 vælges på den årlige, ordinære generalfor-
samling af de stemmeberettigede medlemmer af Kristelig Handicapforening 
for en 2-årig periode.

 Ved hver generalforsamling vælges højst 2 i ulige år og højst 3 i lige år. Ansatte 
og ledere på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber kan ikke vælges, hvis 
de dermed kommer til at udgøre flertallet af bestyrelsen. For at skabe balance 
i foreningen og sikre foreningens frihed i forhold til bofællesskaberne, kan der 
kun være 1 medlem af bestyrelsen med tilknytning til samme bofællesskab. 
Med tilknytning menes: Forældre, bestyrelsesmedlem, leder, personale. Leder-
repræsentanten (§5 stk.1) er undtaget denne klausul. 

4. Valg til bestyrelsen af medlemmer efter § 5, stk. 1, foregår skriftligt og afgøres 
ved simpelt stemmeflertal.

 Valget bortfalder, hvis der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal væl-
ges. 

5. Kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal være til stede på generalforsamlingen 
eller skriftligt have accepteret opstillingen. 

6. Er der opstillet flere til bestyrelsen end der skal vælges i henhold til § 5, stk.1, 
vil den eller de personer, der ikke opnåede ordinært valg, blive suppleanter til 
bestyrelsen. 

3. Bestyrelsesmedlemmer efter § 5, stk. 1, punkt A vælges for en 2-årig periode 
på den årlige, ordinære generalforsamling af de fremmødte stemmeberettige-
de personlige medlemmer (fysiske personer) i Kristelig Handicapforening.

 Ved hver generalforsamling vælges højst 2 i ulige år og højst 3 i lige år. Ansatte 
og ledere på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber kan ikke vælges, hvis 
de dermed kommer til at udgøre flertallet af bestyrelsen. Der kan højst være 2 
medlemmer af bestyrelsen med tilknytning til samme bofællesskab. Med til-
knytning menes: Forældre, bestyrelsesmedlem, leder, øvrige ansatte.  

4. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 Valget bortfalder, hvis der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal væl-

ges. 
5. Kandidater til bestyrelsen skal være til stede på valgtidspunktet eller skriftligt 

have accepteret opstillingen. 
6. Er der opstillet flere til bestyrelsen end der skal vælges i henhold til § 5, stk.1, 

punkt A vil den eller de personer, der ikke opnåede ordinært valg, blive supple-
anter til bestyrelsen. 

7. Alle kandidater til bestyrelsen skal tilslutte sig formålsparagraffen, have per-
sonligt medlemskab af foreningen og i øvrigt være myndige. 

8. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter valget med mindst formand 
og næstformand. Omkonstituering kan finde sted. 

9. Formanden skal være medlem af en evangelisk-luthersk kirke. 
10. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmø-

der, som afholdes mindst en gang i kvartalet. 
11. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til ste-

de ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
 Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
12. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til ste-

de ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
 Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
13. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg og/eller et økonomiud-

valg 
14.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

OBS: Stk. 13 og 14 ændrer nr. til 12 og 13

§ 6 Medlemsblad

1. Foreningen udgiver et medlemsblad. 
2. Udgivelsen varetages af en redaktion, nedsat af bestyrelsen, som også udpe-

ger bladets redaktør, der er formand for redaktionsudvalget. Bladets redaktør 
er ansvarshavende redaktør i henhold til presseloven. 

3. Medlemmers læserbreve, som redaktionsudvalget ikke ønsker at trykke i bla-
det, skal forelægges for bestyrelsen med redaktionsudvalgets begrundelse for 
afvisningen. Indsenderne orienteres snarest om bestyrelsens stillingtagen. 

§ 7 Årsrapport, budget, tegningsregler, 
hæftelsesregler, formueforvaltning

§ 8 Foreningens midler og forpligtelser
1. Bestyrelsen for Kristelig Handicapforening er ansvarlig for, at foreningens mid-

ler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 2. 
2. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Der 

påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, jf. § 3, stk. 4. 
 

OBS: § 7 ændres til § 6

OBS: § 8 ændres til § 7

….. § 3, stk. 3.
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§ 9 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar.
 Disse forslag offentliggøres i foreningens blad sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen.
 Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær gene-

ralforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest samtidig med anmodnin-
gen om den ekstraordinære generalforsamling og offentliggøres sammen med 
indkaldelsen, jf. § 4, stk. 12. 

2. Vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmebe-
rettigede medlemmer stemmer for ændringerne. 

3. Følgende bestemmelser kan ikke ændres i strid med indholdet: 
1. § 2 (formålsparagraffen) 
2. § 5 stk. 9 (formandsklausulen) 
3. § 10, stk. 3 (fordeling af formuen ved opløsning) 
4. § 9, stk. 3 (dette stykke.)
4. Vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

§ 8 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar.
 Disse forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside i tilknytning til indkal-

delsen til generalforsamlingen og senest 6 uger før denne.
 Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær gene-

ralforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest samtidig med anmodnin-
gen om den ekstraordinære generalforsamling og offentliggøres sammen med 
indkaldelsen, jf. § 4, stk. 13. 

3. Følgende bestemmelser kan ikke ændres i strid med indholdet: 
1. § 2 (formålsparagraffen) 
2. § 5 stk. 9 (formandsklausulen) 
3. § 9, stk. 3 (fordeling af formuen ved opløsning) 
4. § 8, stk. 3 (dette stykke.)

§ 10 Opløsning
1. Kristelig Handicapforening kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende 

ekstraordinære generalforsamlinger træffer beslutning herom, hvor der er ind-
kaldt med dette punkt på dagsordenerne. Der skal gå mindst to måneder mel-
lem de to ekstraordinære generalforsamlinger. 

2. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 
af de afgivne stemmer. 

3. I tilfælde af foreningens opløsning deles formuen ligeligt mellem bofællesska-
ber og institutioner, der er medlemmer af Kristelig Handicapforening.

 Såfremt der ikke er nogle medlems-bofællesskaber eller -institutioner tilbage, 
tilfalder formuen et tilsvarende kirkeligt formål. 

§ 11 Stiftelse
1. Foreningen er stiftet den 22. marts 1980 
2. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 2. februar 2008.

§ 9 Opløsning
1. Kristelig Handicapforening kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende 

ekstraordinære generalforsamlinger træffer beslutning herom, hvor der er ind-
kaldt med dette punkt på dagsordenerne. Der skal gå mindst to måneder mel-
lem de to ekstraordinære generalforsamlinger. 

2. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 
af de afgivne stemmer. 

3. I tilfælde af foreningens opløsning deles formuen ligeligt mellem bofællesska-
ber og lign., der er medlemmer af Kristelig Handicapforening.

 Såfremt der ikke er nogle medlems-bofællesskaber eller lign. tilbage, tilfalder 
formuen et tilsvarende kirkeligt formål efter bestyrelsens beslutning. 

§ 10 Stiftelse

Vedtægter for Kristelig Handicapforening
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5. september Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst)

18-20. september Frøfestival 2020

5. oktober Kursus: Sorg og tab

24. oktober Den store KH-bagedyst

31. oktober Musikworkshop

14. november Leder- og bestyrelseskonference
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
og hold dig opdateret 

på kommende arrangementer mm. på 
www.k-h.dk
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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
ledelse@valmuen-aakirkeby.dk
web: valmuen-aakirkeby.dk

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

 Af Ernst Skipper, formand for Solglimts bestyrelse.

En opbremsning i livets skole giver ofte stof til eftertan-
ke, hvilket for eksempel corona-epidemien må siges at 
gøre. Den går virkelig hårdt ud over nogle, som oplever en 
form for magtesløshed, hvor det nærmest opleves som, at 
”benene bliver slået væk under én” - både økonomisk og 
mentalt. Vi får alle en kraftig påmindelse om livets skrø-
belighed.

Heldigvis kan opbremsninger i livet også føre meget 
godt med sig. For eksempel kan det føre til en eftertanke, 
som kan ændre ens syn på livet, så det sættes i et helt nyt 
perspektiv. Det kan medføre en helt ny begyndelse eller 
give syn for helt nye muligheder, som man ellers aldrig vil-
le have opdaget eller set for sig. Noget som kan gøre, at 
man en dag vil takke for det, som man græd over engang.

Jeg håber og tror, at det, vi nu oplever, også må medføre, 
at der vil komme en form for ”åndelig bølge” ud over vort 
land og ud over verden. En bølge, som vil give en stærkt 
stigende interesse for og søgen efter Guds Ord og derigen-
nem efter frelses-budskabet via Hans søn, Jesus Kristus. 

Hvis vi oplever en livets opbremsning som en ”dør der 
blev lukket”, så kan Gud føre os hen til en ny dør, som han 
kan åbne for os og måske derigennem åbne op for en ny 
og rig livsopgave eller oplevelse.

Jeg har faktisk selv oplevet noget lignende meget stærkt 

flere gange i livet, hvor jeg netop har oplevet en konkret 
åbenbaring og guidning fra Gud – efter at have ”lagt korte-
ne på bordet” over for Gud og bedt om et fingerpeg.

Den slags og andre af livets store oplevelser, eller 
mødet med en person, som i særlig grad har villet dig og 
har betydet noget for dig, kan være skelsættende for et 
før og et efter.

Det du har fokus på, får du mere af
Vi kender ikke dybden i hinandens udfordringer og skal ikke 
gøre os kloge på, hvad andre skal gøre eller tænke, men 
måske vi alligevel kan give hinanden inspiration til nytænk-
ning under de nye forhold, vi er underlagt for tiden. Min 
erfaring er, at det vi fokuserer på, får vi mere af. En god idé 
kan derfor være at fokusere på det, vi kan være taknem-
melige for, lige såvel som vi kan fokusere på muligheder 
fremfor forhindringer.

Hvor kan man dog blive fyldt med taknemmelighed over 
Guds store skaberværk i naturen og over, at man selv må 
få lov at være en lille bitte – men alligevel betydningsfuld 
– brik i Hans store univers/puslespil.

Lad os i taknemmelighed over dette – i særlig grad i den-
ne tid – huske hinanden på nye måder og i forbøn, især 
de ensomme eller dem, der på anden måde er i en særlig 
vanskelig situation.

Hvad livets opbremsninger 
kan lære os


