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Kreativitet og retten til  
en hverdag med overskud
Der sker noget, når kreativiteten slippes fri. Det er svært at sætte ord 
på, men jeg kan sagtens følge Connie Pilgaard Nielsen, når hun taler 
om, at tid i kreativt flow gør os mere ”frie, rummelige og kærlige”. Læs 
om musikeren, som i mange år har formidlet livsbekræftende musik 
og dans på sine kurser i Kristelig Handicapforening (s. 3-5). På Frøfe-
stival er der ligeledes tradition for sammen at indtage det musisk-kre-
ative rum, hvor tøjlerne slippes, og man bare udfolder sig uden at spe-
kulere så meget på, hvad andre tænker. Det tror jeg også, der bliver 
mulighed for på Gospel-kids Special Festival i oktober – den første af 
sin slags og et projekt, som vi i Kristelig Handicapforening er både gla-
de og stolte over at være en del af. Læs om Maja, der sammen med sin 
datter Rebekka, blev anledning til initiativet (s.12-14).  

Læs også om Samuel og Irmas legoprojekt hvor bibelfortællinger for-
vandles til fantasifulde legoopstillinger (s.7-9). I stedet for sang og 
dans formidler Irma Brondbjerg den kreativitet, som giver sig udtryk i 
fysiske genstande – tegninger, udstillinger, fantasifulde broderier og 
Samuels legofortællinger. ”Alle har behov for at blive set, mødt og for-
stået, når de bidrager med deres helt egen signatur, til det lille og det 
store fællesskab,” siger den kreative pædagog. Og jeg tror, hun har ret. 

Derfor er det også så meget mere frustrerende at læse, hvordan en 
attraktiv hverdag med overskud til både at tænke i tryghed, udvikling 
og kreative frikvarter langt fra er nogen selvfølge i Danmark i dag for 
mennesker med udviklingshandicap. I øjeblikket har regeringen hele 
det specialiserede socialområde under lup, fordi det desværre alt for 
ofte sker, at mennesker med udviklingshandicap må vinke farvel til 
ydelser, som de faktisk har ret til. Se sent som i dag læste jeg i Kriste-
ligt Dagblad (fredag d.14. august), at Ankestyrelsen på nogle områder 
omgør mere end 70 procent af kommunernes afgørelser, og at der fin-
des ”alvorlige fejl” i stikprøver i op mod 50 procent af sager, som bor-
gere ikke har klaget over. Det er stærkt bekymrende - endnu mere da 
selve retten til at anke reelt ikke er til stede for mennesker med udvik-
lingshandicap, som ikke har pårørende, der vil eller kan påtage sig opga-
ven. Jeg ved, at lederne rundt om i Kristelig Handicapforenings bofæl-
lesskaber ofte påtager sig (den store) opgave at klage over tvivlsom-
me kommunale beslutninger, som nedsætter livskvaliteten for deres 
beboere. Men ikke alle har den mulighed heller. Med interesse og stor 
bekymring læste jeg derfor Anne Mogensens artikel (s.15-18), som er 
et sammendrag af hendes speciale – der handler om den manglende 
retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap.   

Tove Søgaard 
Landsleder i Kristelig Handicapforening
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Kreativitet og retten til  
en hverdag med overskud

I sensommeren 2009, da Connie Pilgaard Niel-
sen var 35 år, tog hun sammen med en veninde 
til festivalen ”Burning Man” i Nevadas ørken 
– en festival, hvor deltagerne i bedste ”peace, 
love and understanding”-stil ikke medbringer 
penge, men gaver til andre, og hvor det først 

og fremmest handler om at udfolde sig socialt 
og kunstnerisk sammen med 50.000 andre del-
tagere fra hele verden. 

Festivalen varede i otte dage, hvorefter Con-
nie rejste tilbage til Sune, som hun på det tids-
punkt havde været kæreste med i 17 år. De to 

havde inden festivalen talt om, at det var tid 
til at stifte familie. Men vel hjemme i Aarhus 
mærkede Connie nu, at det var det slet ikke. 

”Festivalen havde vækket min indre sigøj-
ner. Jeg følte mig overhovedet ikke klar til at 
blive ”nogens mor”. Når det skulle være, ville 

Med musikken som arbejdsredskab  
og hjertet som vejviser
Connie Pilgaard Nielsen er et kendt ansigt på Kristelig Handicapforenings musikworkshops, 
hvor hun med rytmer, musik og dans får deltagerne til at glemme tid og sted for en stund. 
Det handler om frihed, mener musikformidleren, der i en periode valgte at leve som hjemløs 
– friheden til selv at bestemme og friheden til at udfolde sig kreativt.

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 mennesker, 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. 
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  Tekst og foto af Christina Brorson 



jeg være det helhjertet. Men noget måtte ske 
først,” fortæller Connie. 

Bare overleve og være fri
Hun roser Sune, som hun i dag er gift med, for 
roligt at lytte og give grønt lys, da hun blev klar 
over sine fremtidsplaner. 

”Efter et stykke tid fandt jeg ud af, hvad der 
skulle ske: Jeg måtte klippe dankortet over og 
rejse til USA med min guitar for at leve som 
hjemløs gademusikant. Jeg er ikke verdens 
mest tålmodige menneske, så da jeg først hav-
de fundet ud af det, var der ikke langt fra tan-
ke til handling. D.1. februar 2010 fløj jeg til New 
York, hvor jeg landede midt i en snestorm og 
godt nok lige nåede at tænke: ”måske skulle 
jeg have ventet lidt”, husker Connie med et grin. 

Det skulle vise sig, at et dag-til-dag liv var 
lige, hvad hun havde brug for. 

”Hvis jeg tjente nok i løbet af dagen, kunne 
jeg leje et værelse på et hostel. Hvis ikke måtte 
jeg finde andre steder at sove – på sofaen hos 
nye bekendte, i elevatorer, under broer. Der er 
noget befriende i bare at skulle overleve. Jeg 
kunne lægge mig til at sove med rusten stem-
me og ømme fingre, men alligevel glæde mig 
vildt til næste dag. Der var ikke noget at plan-
lægge. Jeg kendte allerede dagens program: At 
spille og håbe på, der skete noget godt,” for-
klarer Connie. 

Børn og fast ejendom
Tre måneder og 17 forskellige stater blev det til. 
Når Connie tænker tilbage, blev erfaringen, at 
der kan komme noget godt ud af at slippe for-
tøjningerne og forlade de trygge rammer.

”Jeg oplevede, at mennesker generelt vil hin-
anden det godt. Når jeg for alvor havde brug for 
hjælp, fik jeg den som regel, og de rigtigt hjem-
løse, som jeg levede iblandt, tog mig til sig. Jeg 

fik lov at høre deres historier og mærkede en 
anden måde at være til på end det beskytte-
de liv, jeg hidtil havde levet,” fortæller Connie. 

Solen skinner, da hun fortæller sin histo-
rie til KH bladet på den hyggelige træterrasse 
foran bindingsværkshuset i Sabro ved Aarhus. 
Her bor hun nu med Sune og døtrene Andrea 
og Smilla på ni og fem år. Efter de tre måneder 
med guitaren på gaden i USA, var den akutte 
frihedstrang nemlig tilfredsstillet, og Connie var 
klar til at blive ”nogens mor”. Huset i Sabro blev 
købt for fire år siden og er den første bolig, hun 
og Sune har ejet. 

Friheden til selv at prioritere
I dag nyder Connie familielivet med både glæder 
og forpligtelser. Der skal hentes, bringes, hyg-
ges og leges. Der skal tjenes penge til både hus, 
bil og den rigtige friskole, og der skal i høj grad 
planlægges og tænkes fremad. Det er alt sam-
men helt ok, for hun har selv valgt det – lige-
som hun valgte at leve som hjemløs. 

”Jeg har nok altid haft en hårdnakket tro på, 
at hvis jeg følger mit hjerte skal det nok gå. Da 
jeg endelig blev mor, var jeg 100 procent klar. I 
dag nyder jeg at sige nej til arrangementer og 
aktiviteter for at prioritere børnene og familie-
livet. Jeg er lige der, hvor jeg gerne vil være,” 
understreger Connie. 

Helt sluppet frihedstrangen har hun dog ikke. 
De selvvalgte forpligtelser der følger med fami-
lielivet, behøver ikke betyde en låst etablering 
på arbejdsmarkedet med fast job og pensions-
ordning.

”Jeg har altid haft en stor trang til at eje mig 
selv. Derfor har jeg aldrig ønsket mig et fast 
job. Jeg tror på, at vi er forskellige og må have 
lov at leve forskelligt. Hurra for bankdirektø-
ren, der arbejder hårdt og tjener mange pen-
ge. Men ingen skal puttes i kasser, som de 
ikke selv ønsker. Det fast tilrettelagte arbejds-
liv har jeg aldrig ønsket mig, og jeg har været 
så privilegeret, at det har kunnet lade sig gøre 
at få det til at løbe rundt uden. I disse år giver 
det mulighed for at indrette mig efter børnene, 
så vi får en ustresset hverdag. I bund og grund 
handler det om friheden til selv at prioritere,” 
forklarer Connie. 

Tilbage til det musisk kreative
Og frihed er ikke bare muligheden for selv at 
sætte rammerne om arbejde og fritid. For Con-
nie handler selve arbejdslivet også i høj grad 
om at skabe et rum for fri udfoldelse. Omdrej-
ningspunktet er musikken, som hun stiftede 
bekendtskab med første gang som syvårig og 
ikke siden har sluppet. 

”Jeg begyndte at spille marchfløjte i Svend-
borg Bygarde og syntes, det var det mest fan-
tastiske. Senere gik jeg over til tværfløjte og 
klaver. I dag synger jeg mest, men bruger også 
min guitar meget,” skitserer Connie. 

Hun har en bachelor i musikvidenskab og 
en diplomuddannelse i rytmisk musik fra Aar-
hus Universitet og er for tiden med i tre efter-
spurgte bands, som hun bruger megen tid på. 
Hun spiller også sin egen musik og laver fore-
dragskoncerterne ”On the Road” med inspiration 
fra tiden som hjemløs i USA. Derudover arbej-
der hun i krydsfeltet mellem musikken og det 
sociale – med kulturprojekter, teater, kurser og 
workshops, hvor mennesker og musik mødes, 
og kroppen sættes i spil. 

”I mange år troede jeg, at jeg skulle være 
klassisk musiker. Men langsomt blev jeg truk-
ket over i den rytmiske afdeling, som også er 
mere kropslig. For mig hører musik og bevæ-
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”Jeg måtte klippe dankortet 

over og rejse til USA med min 

guitar for at leve som hjemløs 

gademusikant

Connie Pilgaard Nielsen

• Født i 1975 i Svendborg
• I 2010 gift med skuespiller Sune C. Abel, 

som hun mødte i 2.g. på Svenborg Gym-
nasium.

• Mor til Andrea og Smilla på 9 og 5 år.
• Bachelor i musikvidenskab fra Aarhus 

Universitet, hvor hun også har taget en 
diplomuddannelse i rytmisk musik. 

• Freelance musiker og musikformidler 
med mange forskellige opgaver. 

• Bosat i Sabro vest for Aarhus.
• Kontakt Connie Pilgaard Nielsen på 

Facebook, på connie_pil@hotmail.com 
eller på tlf. 2218 2415

ILDSJÆL PÅ ARBEJDE
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gelse sammen. Min kongstanke er, at vi alle 
fødes som musisk kreative individer. Det før-
ste, vi lytter til, er mors hjerte, og børn er som 
udgangspunkt små kunstnere, der af sig selv 
synger og danser, hvis altså ikke de får at vide, 
at de ikke må. Som tiden går, slipper mange 
af os det musisk kreative, men hvis vi kom-
mer i miljøer som understøtter den side, kan 
vi finde lysten og evnen til fri udfoldelse igen. 
Jeg tror på, at det gør os til mere hele menne-
sker – mere frie, rummelige og kærlige,” for-
klarer Connie. 

100 procents nærvær på workshop
Fri udfoldelse kender mange i Kristelig Han-
dicapforening Connie Pilgaard Nielsen for. 
I mange år har hun nemlig været fast leder 
af de velbesøgte musikworkshops, hvor man 
giver den fuld gas med trommer, tamburiner, 
sang og dans. 

Connie og KH’s veje krydsedes i tidligere 
landsleder Ellen Hessellund Mikkelsens hjem 
i Aarhus, hvor Connie underviste i klaver. 

”Vi havde en ordning med, at jeg samlede 
flere børn fra området i Ellen og hendes mand 

Lars’ hjem og underviste der. En dag spurg-
te Ellen, om jeg havde lyst til at lave et kur-
sus for en anden gruppe – nemlig beboerne i 
bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handi-
capforening, som hun dengang arbejdede i,” 
fortæller Connie. 

Hun havde aldrig undervist mennesker med 
udviklingshandicap før, men sagde straks ja. I 
dag er det ti år siden. De tilbagevendende invi-
tationer og velbesøgte workshops år efter år 
taler deres eget sprog: Deltagerne elsker Con-
nie. Connie elsker også dem. 

”Deltagerne på KH’s musikworkshops er 
stærke seje og vidunderlige mennesker. De 
er gode til at være 100 procent til stede, og 
med dem udnyttes musikkens evne til at ska-
be samhørighed og livsglæde optimalt. Nu har 
jeg efterhånden også fulgt dem over så man-
ge år, at det er som at møde gamle venner, når 
vi ses til musikworkshops,” fortæller Connie.

 
Et elsket arbejde
Hun glæder sig til efterårets musikworkshop, 
der finder sted d.31. oktober på bofællesskabet 
Elmebo. På det tidspunkt er samfundet forhå-

bentlig helt oppe i omdrejninger, håber Connie. 
For en freelancer har corona-krisen nemlig ikke 
bare betydet en lidt mere stille periode. Den har 
også betydet et fuldstændigt stop for indtægt. 

”Da corona-krisen satte ind, måtte jeg stre-
ge tre turnéer og to store kunstprojekter i kalen-
deren. Der findes ingen hjælpepakker til sådan 
nogen som mig, så i disse måneder har vi for 
alvor mærket den usikkerhed, der kommer af 
at være freelancer. Og det bliver ikke bedre af, 
at Sune netop også er slået ind på den vej,” 
konstaterer Connie. 

Der er dog ingen fortrydelse at spore i hen-
des stemme. Der skal mere end en sam-
funds-nedlukning til at få en frihedselskende 
musikformidler til at ændre kurs. Indtil vide-
re har det for Connie vist sig som det rigtige at 
følge sit hjerte – lige fra New Yorks gader til 
et bindingsværkshus i Sabro. Først og frem-
mest glæder hun sig da også til at genopta-
ge sine mange jobs, fordi hun elsker sit arbej-
de: At bringe mennesker og musik sammen i 
fri udfoldelse. 

I 10 år har Connie Pilgaard Nielsen været fast leder af Kristelig Handicapforenings velbesøgte musikworkshops. Arkivfoto
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 Af René V. Jensen, Sognepræst i Vildbjerg- 
Nøvling-Timring-Tiphede – og (med glæde) til-
knyttet bofællesskabet Solglimt

Der er kommet en bog om at formidle evangeliet 
i flere sprog end det talte. Bogen sætter et vigtigt 
fokus på, hvordan Guds gaver kan rækkes til men-
nesker med radikal udviklingshæmning uden sprog 
og med lav kognition. Til de af os, som ikke har det 
talte sprog som hovedkommunikationsform.

Med mange ord(!) argumenterer bogen for, at 
”Ordet lader sig formidle til alle dem uden ord.” 
Overskriften her i anmeldelsen er en fri gengivelse 
af Ap.G. 2,11. Vi har alle brug for at høre om Gud på 
vores eget sprog – som de meget forskellige men-
nesker, vi er.

Læs først det sidste kapitel om metode og struk-
tur. Så er man sporet ind på bogens opbygning – og 
man orker ikke at læse kapitlet til sidst, som det vist 
ellers er meningen…

Det er ikke en how-to-do-it-bog. Næstsidste kapi-
tel er det mest praktiske – med religionspædagogi-
ske perspektiver og ”med en åbning mod folkekir-
kelig praksis.” I kapitlet er der næsten kun fokus på 
konfirmationsforberedelsen. Det kunne med fordel 
have været bredere lagt an, så man havde zoomet 
ud på den samlede menigheds religionspædagogi-
ske funktion og ikke kun konfirmationsforberedelsen.

Sanserne har en fyldig plads i fremstillingen, og 
kapitel 1 og 2 er vigtige og grundige. Der er en fin 
gennemgang af sansernes brug og funktion i en ræk-
ke bibelske begivenheder. Det sker for at underbyg- 
 
 

ge, at ”hele sansespektret er i spil i den bibelske for-
midling af Gudsnærværet.”

Der lægges vægt på, at troen har et intellektuelt, 
følelsesmæssigt OG voluntativt aspekt – altså hand-
ling. Troen viser sig ved, at vi gør noget. Med hen-
visninger til Jesu møde med mennesker argumen-
teres der for, at kirken lægger mere vægt på hand-
lingsaspektet ved for eksempel gudstjenester. På 
den måde opstår der endnu tydeligere et ”resonans-
rum”, hvor der sker et møde med Gud – især for de 
af os, som ikke har et verbalt sprog. Evangeliet bli-
ver konkret gennem kors, brød, vand osv.

Kapitel 5 rummer en fin gennemgang af det 
kristne menneskesyn. Det leder videre til et vigtigt 
afsnit om inklusion. Ikke kun som noget enkeltstå-
ende ved for eksempel undervisning eller gudstje-
neste, men som en ”inklusiv kultur” i kirken. Spæn-
dende udtryk. ”Inklusion er en teologisk grundsæt-
ning for den kirke, der er sat til at formidle evange-
liet og den kristne tro.” Yes!

Det er en bog, som stiller skarpt på, hvordan vi 
kan være kirke sammen med de af os, som mangler 
et verbalt sprog. Der er et vist overlap i kapitlerne, 
som giver nogle unødvendige gentagelser  – f.eks. 
i forhold til kirken som legeme (side 76-77 og 148-
149) og afsnit om sanser og inklusion.

Men pointen er tydelig: Som kirke må vi hele tiden 
dygtiggøre os i at tale det sprog, som kan høres og 
forstås og tages imod. Det er ikke let, når modtage-
ren mangler et verbalt sprog. Men vi skal være krea-
tive og grundige, så vi gør det bedste, vi kan. Og så 
bede Gud om, at det må blive til tro og liv og vækst.

ORDET TIL DEM UDEN ORD
af Lars Nymark Heilesen
200 sider, 249 kroner, 
udgivet på forlaget Eksistensen.

Boganmeldelse:

"De taler om Gud  
på vores eget sprog!”
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Alle kan udfolde sig kreativt – og få stor glæde ud af det. På bofællesskabet Solglimt arbej-
der pædagog Irma Brondbjerg målrettet på at se og udvikle den enkeltes skabertrang. For 
Samuel Sørensen betød det, at der kom ramme og retning på hans projekt med legofigurer 
og bibelfortællinger. 

  Tekst og foto af Christina Brorson 

Da coronakrisen satte ind, blev der masser af 
tid hjemme på Solglimt for Samuel Sørensen, 
og pædagog på stedet, Irma Brondbjerg, benyt-
tede lejligheden til at opjustere på den kreative 
front. Noget så enkelt som papkasser har været 
med til at sætte rammen om de legofortællin-
ger, som Samuel arbejder med. 

”Samuel har i længere tid været optaget af 
bøgerne i serien ”The Brick Bible” – bøger der 
med billeder af legofigurer formidler de bibel-
ske fortællinger på en vældig illustrativ måde. 
Han har selv en hel del legofigurer, som han 
stiller op og tager billeder af. Jeg foreslog at 
bruge en kasse som ramme om den enkelte 
scene. På den måde skabes et afgrænset rum, 

som gør det lettere at mestre situationen kre-
ativt,” fortæller Irma Brondbjerg. 

Dramatik og missionslyst
KH bladet besøger Solglimt en lun sommeraf-
ten, hvor corona-indgangsforbuddet ikke gør så 
meget. Samuel tager nemlig gerne sine lego- 
figurer med udenfor, viser dem frem og fortæl-
ler, hvilke bibelske historier de indgår i.  Her er 
både Moses, Herodes, Samson, Dalila, David, 
Goliat og mange flere. I alt 250 fortællende bil-
leder af bibelske legoscener er det indtil vide-
re blevet til. Selv synes Samuel bedst om de 
dramatiske historier. 

”Fortællingen om Babelstårnet er spæn-
dende, synes jeg, Ligesom den om dronning 
Jezabels datter, der ønskede sig Johannes 

Døbers hoved på et fad,” nævner han. 
På spørgsmålet om, hvordan han tror, Johan-

nes Døberen havde det, da han blev hentet i 
fængslet af dronning Jezabels vagter – om han 
var bange? Svarer Samuel uden tøven ”nej”. 

”Han fortalte jo folk om Jesus,” lyder for-
klaringen.

Og lige præcis dét ønsker Samuel også 
selv at gøre.

”Jeg tror på Gud og føler, at Han er hos mig 
– også når jeg sover. Han passer på mig. Derfor 
vil jeg gerne fortælle om Gud til dem, der ikke 
kender ham. Det er også vigtigt fordi, at de så 
kan blive frelst,” forklarer Samuel. 

Frihed i det kreative rum
At se den enkeltes kreativitet og hjælpe den på 

Samuel 
skaber 
bibel-

fortællinger 
i Lego
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Pædagog Irma Brondbjerg gav Samuel 
idéen til en papkasse som ramme om den 
enkelte opstilling. Hun fandt også på at 
supplere legofigurerne med andet: Sand, 
smykker, plasticdyr og guldpapir for 
eksempel. Indsendt foto.       

Kurven sejler i Nilen. Moses søster Mirjam holder øje med 
Moses i kurven. Lige pludselig kommer en prinsesse ned til 
vandet. Hun ser kurven.

”Jeg har hørt fra Gud, og han befaler, at du  skal lade hans folk 
gå.” Farao siger; ”Ha ha ha, de skal bare arbejde for mig. De 
skal aldrig komme ud af slaveriet.” Og så bliver Gud sur.   
Moses smider sin stav på gulvet, og den bliver til en slange. 
Faraos troldmænd gør det samme. Moses slange sluger 
troldmændenes slanger.

vej er en vigtig opgave, pointerer Irma Brondbjerg. 
Hun blev ansat på Solglimt for to år siden, med 
netop denne funktion som en del af sin arbejds-
beskrivelse. 

”Jeg har både i mit privatliv og arbejdsliv fokus 
på kreativiteten, fordi jeg oplever, at der ligger 
megen glæde og frihed gemt i det kreative, krav-
løse rum, hvor man kommer i flow og glemmer tid 
og sted. Jeg tror, vi alle er udstyret med en gudgi-
ven skaberkraft, som skal bruges. Alle har behov 
for at blive set, mødt og forstået, når de bidrager 
med deres helt egen signatur, til det lille og det 
store fællesskab,” forklarer Irma.  

Hvordan den enkeltes skabertrang og -evner 
bringes i spil er meget individuelt. Der findes ingen 
fast skabelon eller opskrift. Opgaven ligger i at se, 
hvad den enkelte er optaget af og får glæde af, 
understreger Irma. 

Eksempler på Samuels billeder og tekster:
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”Nogle beboere her på Solglimt nyder at gå 
systematisk til værkes i deres skaben – sætte 
skruer i huller, opstille indsamlede genstande, 
tegne det samme antal streger med alle tus-
cherne i pakken og lignende. Sådan kommer de 
i flow og få adgang til deres eget kreative rum. 
Andre nyder det planløse. I den kommende tid 
tager vi for eksempel hul på disciplinen ”fri-bro-
deri” – en idé jeg fik, da jeg så en knap blive syet 
i med ti forskellige farver. Den blev helt umu-
lig at knappe. Men det så flot ud,” smiler hun.

I Samuels tilfælde var det legofortællinger-
ne, der triggede skabertrangen. Det havde han 
selv fundet ud af. Med Irmas hjælp blev der sat 
ramme og retning på projektet.

”Det var Irmas idé med kasserne, fordi hun 
så, at jeg kunne. Hun hjælper mig også med 
at gøre billederne skarpe og finder ting - for 

eksempel sandpapir til ørkenen i fortællinger-
ne om Moses,” fortæller han. 

Fra billede til video
For Samuels vedkommende går drømmen vide-
re end kreativ udfoldelse. Planen har hele tiden 
været at bruge opstillingerne og billederne til at 
missionere – og helst i videre kredse. 

”Da jeg var lille, fik jeg læst højt af børnebi-
belen. Men jeg synes, det er mere spændende 
at fortælle med Lego. Jeg har flere gange brugt 
Lego, når jeg har holdt andagt her på Solglimt, 
og på Frøfestival sidste år, fortalte jeg om hel-
bredelsen af den blinde med legofigurer. Min 
næste plan er at lave film med legobillederne, 
så alle kan se dem – også dem der ikke ken-
der Gud,” understreger Samuel med et smil.

Og den plan er ikke helt urealistisk, mener 

Irma. Selvom den kræver andre kreative kræf-
ter til hjælp end hendes. 

”Med kritiske øjne og idéer til flere rekvisit-
ter arbejder Samuel og jeg nu på anden udgave 
af hans version af ”The Brick Bible”. Jeg er den 
mur, han spiller bold op ad – så både opstillin-
ger og billeder kommer til at fortælle de histori-
er, han ønsker. Den store drøm: At blive youtu-
ber med lego-opstillingerne er slet ikke umu-
lig, men her skal andre facilitatorer til end mig 
- nogle med større kendskab til videoproduk-
tion. Indtil videre lægger Samuel og jeg vægt 
på tilfredsstillelsen ved at skabe flotte og for-
tællende bibelske legobilleder,” smiler Irma.

Moses og Farao går ned til Nilen. Moses siger igen; ”Lad mit 
folk gå”. Farao vil ikke høre. Moses løfter sin stav ud over 
Nilen, og den bliver til blod. 
Det er den første plage, som Gud sender. Farao synes, det 
lugter fuldstændig dårlig, men han gider ikke, at jøderne skal 
rejse.

Der kommer en ny plage. Det er en masse frøer. De er overalt, 
også i Faraos palads.
Dernæst sender Gud flere plager. Der kommer myg, bremse-
sværme, pest og bylder.
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Østbækhjemmet: 

Ny ungeenhed taget i brug
”Det er landet så godt. Vi har netop fået byggeriet godkendt af Socialtilsynet og modtaget en 
ibrugtagningstilladelse fra Varde Kommune, så nu glæder vi os bare til at hilse på de nye bebo-
ere og tage det hele i brug,” lyder status til KH bladet fra Østbækhjemmets leder, Marianne 
Søndergaard d.10. august. 

Foreløbigt er tre af lejlighederne i den nye unge-enhed taget i brug af ”gamle” Østbæk-folk 
– der før boede midlertidigt på matriklen. Men snart får de selskab af to bofæller, der skal lære 
stedet at kende, som deres nye hjem. Alle er i starten af 20’erne. Den sidste af de i alt seks lej-
ligheder i den nye enhed står endnu uden ny beboer.  

Skærvebo: 

Første spadestik netop taget
Fredag d.14. august fik bofællesskabet Skærvebo fint besøg af borgmester i Hedensted Kom-
mune, Kasper Glyngø. Sammen med to beboere tog han første spadestik til bofællesskabets 
seks nye boliger. Byggeriet, der kommer til at brede sig over 528 kvadratmeter, skal ud over seks 
nye lejligheder rumme en opholdsstue, et wellnessrum, en udvidelse af Skærvebos eksisteren-
de køkken og en udvidelse af det eksisterende kontorområde samt en ny indgang og flere per-
sonaletoiletter. Efter planen skal det stå færdigt d.1. april 2021.     

Først og fremmest handler tiltaget om, at Skærvebo skal kunne huse flere og mere pleje-
krævende beboere. 

”Vores målsætning er: ”Længst mulig i eget hjem” (Skærvebo red.), men vores nuværende 
lejligheder holder ikke til en APV, hvis beboeren bliver mere plejekrævende. Derfor ønskede vi 
os i udgangspunktet nye og større lejligheder,” fortæller leder, Erik Laursen. 

Tilmeld dig nu: 

”Med hjerte, mund og hænder” flytter  
til Mørkholt
Bibelcampingen ”Med hjerte, mund og hænder” har siden 2013 holdt til på Haderup Camping, 
men flytter i 2021 til Mørkholt Strand Camping. De nye rammer på Mørkholt Strand Camping er 
først fremmest valgt, fordi der er flere hytter – en efterspurgt indkvarteringsform.
    ”Mange vil gerne bo i en hytte, så det er dejligt nu at kunne tilbyde den foretrukne overnat-
ningsform til flere af deltagerne,” forklarer Hanne Pedersen, konsulent i DFS (Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler) og tovholder på bibelcampingen.

I 2021 holdes der ”Med hjerte, mund og hænder” fra d.24-29. juli. Der bliver ligesom før mulig-
hed for at deltage i fællesspisning morgen, middag og aften. Det er en rigtig god idé at tilmelde 
sig allerede nu, så pladsens administration kan reservere tilstrækkeligt mange hytter/pladser til 
”Med hjerte, mund og hænder” – folk. Tilmelding sker på bibelcampingmorkholt.dk

Fem af seks boliger i den nye unge-enhed 
er besat. Indsendt foto

I 2021 løber ”Med hjerte, mund og 
hænder” bibelcampingen af stablen på 
Mørkholt. Arkivfoto

Første spadestik til Skærvebos seks nye 
lejligheder blev taget af borgmester 
Kasper Glyngø (S) sammen med Anne og 
Margit fra bofællesskabet. Indsendt foto
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Hjertebo: 

Bibelcamping ”af LYST”
Åh nej! Øv! – var reaktionen fra flere beboere på Hjertebo, da de fik meldingen, at Haderup Bibel-
camping ”Med Hjerte, mund og hænder” 2020 var aflyst. Dette fik personalet til at tænke ud af 
boksen. I stedet blev der arrangeret bibelcamping på selve Hjertebo d.4-5. august. Beboerne 
blev spurgt om, hvad sådan en bibelcamping skulle indeholde. ”Slikbod, isbod, sove i telt/cam-
pingvogn, synge og spille spil” lød svarene. Som sagt, så gjort. Emnet blev ”Bed og se, hvad 
der sker”, som konsulent for DFS Hanne Pedersen stod for den ene dag. Det var et dejligt gen-
syn med hende. Hun fortalte om Paulus’ omvendelse og havde dejlige sange med på cd, som 
der blev sunget med på. Der blev også spillet billedlotteri og handlet ind af de mange medbrag-
te gaveartikler, særligt nøglering og cd’er. 

Om natten sov et personale med fire beboere i et smart tunneltelt, så også to kørestolsbru-
gere fik mulighed for at sove i telt. Det var en stor succes, men alle glæder sig dog til at mødes 
på Mørkholt 2021. 

Sydhjørnet: 

Mere personaleplads og hyggelig havestue 
Det tredobbelte byggeprojekt på Sydhjørnet er færdigt for to tredjedeles vedkommende. Den 
sydvendte terrasse er forvandlet til en solrig havestue, som har været i brug et halvt års tid. 

”Det er blevet et fantastisk fællesrum, hvor der bliver spillet, holdt andagt og hygget. Der er en 
stor glasfacade, men med solfilter, så det ikke bliver for varmt,” fortæller leder, Knud Dideriksen.

Den nye personalefløj, som blev taget i brug i maj 2020 giver med sine 150 kvadratmeter 
muligheder, som den tidligere, der bare var 30 kvadratmeter stor, ikke gav. 

”Vi nyder den gode plads hver dag. Med to kontorer, to fællesrum og ét hvilerum har vi mulig-
hed for både at samles og finde ro til dokumentation eller hvile. Det fungerer rigtig godt,” ople-
ver Knud Dideriksen. 

Til gode har Sydhjørnet endnu sin special-lejlighed, som efter planen står færdig d.1. okto-
ber 2020. 

Solglimt:

Flere rejsegilder
Mandag d.7. september blev der holdt rejsegilde på Solglimts nye afdeling, der indeholder 12 
lejligheder plus fælles- og aktivitetsarealer. Allerede i foråret blev der på grund af corona-ned-
lukningen holdt et lille lokalt af slagsen, og forventningen er da også, at lejlighederne er ind-
flytningsklare i februar 2021. 

”Det er et fremsynet projekt, der også giver Solglimt en god og fremtidssikret størrelse. Med 
12 lejligheder af høj kvalitet plus gode fællesarealer og spændende aktivitetsområder glæder vi 
os til at udvide bofællesskabet,” siger formand Ernst Skipper. 

Projektet modtog i starten af året 5 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. 

DFS-konsulent Hanne Pedersen kom på 
besøg og talte under overskriften ”Bed, 
og se hvad der sker”. Indsendt foto

Sydhjørnets sydvendte terrasse er for-
vandlet til en rummelig og lys havestue. 
Indsendt foto

Først i det nye år åbner Solglimt dørene 
til 12 nye lejligheder plus fællesarealer. 
Indsendt foto
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  Tekst og foto af Christina Brorson 

Maja Rands datter, Rebekka, var lige blevet 
syv år. Den årlige Gospel Kids Festival tager 
børn med fra 1. klasse, og den er populær, så 
det gælder om at melde sig til så hurtigt som 
muligt. Derfor ringede Maja til landsleder i 
IM-musik, Linda Kofoed Iversen, for at melde 
Rebekka til den næste festival. Men der blev 
tøvet i den anden ende af telefonen, og Maja 
var straks på vagt.

”Linda spurgte, om hun måtte ringe tilba-
ge, og det måtte hun selvfølgelig. Men jeg føl-
te mig overbevist om, at det ville blive et nej,” 
fortæller Maja.

Hun vidste nemlig, at Linda Kofoed Iversen 
kendte familien Rand og var bekendt med, at 
selvom Rebekka var 7 år, så gik hun ikke i 1. 
klasse. Rebekka har nemlig Downs syndrom og 
er udviklingsmæssigt på niveau med en 3-årig. 

”Jeg havde været i tvivl, om jeg skulle tilmel-
de Rebekka. Men hendes storebror, Samuel, 
havde været så glad for at være med på Gospel 
Kids Festival, og jeg ved jo, hvor meget Rebek-
ka elsker at stå på en scene. Derfor gjorde jeg 
forsøget,” fortæller Maja.  

Her er et behov
Men hun var forberedt, da Linda Kofoed Iver-
sen ringede tilbage, og startede med at forkla-

En festival til Rebekka
I oktober 2020 er der første gang Gospel Kids Festival på en ny måde. Denne gang gælder 
invitationen børn med særlige behov og deres familier. Det hele begyndte med et opkald fra 
Maja, som er mor til Rebekka med Downs.

”Selvfølgelig kan man 

ikke lave et alternativ til 

Rebekka, hver gang der 

er noget, hun ikke kan 

være med til. Men her er 

virkelig et behov.

Maja Rand sidder med i GKSF-
udvalget som repræsentant 
for de familier, festivalen 
arrangeres for.  
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re, hvorfor det ville blive svært for Rebekka at 
holde til alle prøverne og være med hele vejen 
på en Gospel Kids Festival. 

”Det blev et nej, kunne jeg høre. Jeg nåede 
lige at synke engang. Linda var meget diploma-
tisk, og det var jo ikke hendes skyld, så der var 
ingen grund til at kommentere på beslutningen, 
tænkte jeg. Men så sagde hun de gyldne ord: 
”Hvad med, at vi laver en festival for børn som 
Rebekka?” fortæller Maja med et stort smil. 

Hun brugte ikke mange sekunder på at tæn-
ke over dét forslag. Det var en fantastisk idé. 

”Selvfølgelig kan man ikke lave et alternativ 
til Rebekka, hver gang der er noget, hun ikke 
kan være med til. Men her er virkelig et behov. 
Det var min første tanke, og jeg har siden fået 
den bekræftet af mange af de familier, vi har 
kontakt med, og som også har et barn med 
udviklingshandicap,” fortæller Maja. 

Anderledes men glad familie
Hun er klinisk diætist på et Sundhedscenter 
og gift med Benny, som er pedel på et børne-
hjem og sognemedhjælper ved Løsning Kirke. 
Udover Rebekka, som i dag er 8 år, og Samuel 
på 11 år tæller familien lillesøster Naomi på 5 år. 

Med en lillesøster som aldersmæssigt har 
givet grund til at tage mor eller far med til 
diverse aktiviteter, har Rebekkas særlige behov 
indtil nu ikke været så synlige, fortæller Maja. 
Men det begynder at ændre sig. 

”Der er efterhånden flere ting, Naomi selv 
kan, som Rebekka stadig ikke kan eller vil – for 
eksempel at gå selv på legepladsen. Det har 
gjort os mere opmærksomme på, hvor meget 
Rebekka fylder i familien og fortsat vil fylde på 
grund af sit udviklingshandicap. Hver gang jeg 
ser på andre 8-årige, bliver jeg mindet om alle 
de ting, Rebekka ikke kan – og måske aldrig 
kommer til at kunne,” konstaterer Maja. 

Familien holder ferie på Mørkholt Strand 
Camping, da KH bladet kigger forbi, og selvom 
sammenligninger med andre familier kan vir-
ke forstemmende, understreger Maja, at trist-
hed bestemt ikke er den dominerende følel-
se i familien. 

”I hverdagen tænker vi ikke over, at Rebe-
kka er anderledes på en negativ måde. Fak-
tisk er jeg hamrende stolt af hende. Hun giver 
anledning til så mange grin og gode smil, og 
som familie trives vi alle,” smiler Maja, og 
kigger efter Rebekka, der har forladt bordet i 
campingvognen for at løbe ud og give sin far, 
som netop er trådt ind i forteltet, et stort knus.

En familie-festival
I efteråret 2019 mødtes Maja Rand med 

Linda Kofoed Iversen fra Indre Mission, Tove 
Søgaard fra Kristelig Handicapforening og Fre-
derik Meyer Olsen fra Danmarks Folkekirkeli-
ge Søndagsskoler for at følge op på forslaget 
om en festival, hvor Rebekka kunne være med. 

Resultatet blev Gospel-kids Special Festi-
val, som løber af stablen d. 16-17. oktober 
2020 på Sædding Efterskole. Maja har sid-
det med i arrangør-teamet som repræsentant 
for dem, det hele drejer sig om: børnene med 
deres familier. 

”Selvom de andre er ansatte i hver deres 
organisation og trækker en stor del af læsset, 
er jeg glad for at sidde med ved bordet, hvor 
jeg har kunnet bidrage til at gøre festivalen så 
velegnet som muligt for familier som os. Det er 
for eksempel vigtigt, at hele familien kan være 
med, at vi får vores eget værelse, at festiva-
len indeholder en overnatning, og at den slut-
ter med en festmiddag – et hovedmåltid, så 
man ikke behøver at stille på bordet, når man 
kommer hjem,” forklarer Maja. 

”Lige hvad vi har manglet”
Hun glæder sig også over programmet lørdag, 
hvor der er mulighed for en mængde forskellige 
musikrelaterede workshops, så der er noget for 
enhver smag. Festaftenen med Orla Villekær 
og klovnen og den afsluttende koncert, hvor 
alle må komme på scenen, bliver ligeledes et 
højdepunkt. Der er i det hele taget meget at 
glæde sig til. Og det synes ikke bare familien 
Rand. På Facebook, i Landsforeningen Downs 
Syndrom og via Rebekkas skole har Maja og 
Benny kontakt til andre familier, der har børn 
med handicap – både familier, som har deres 
faste gang i kirke og missionshus og familier, 
som ikke har. Nyheden om en gospelfestival 
målrettet børn med særlige behov bliver godt 
modtaget alle steder, oplever Maja.

”Mange bliver helt rørte, og responsen har 
flere gange været at: ”Det er lige, hvad vi har 
manglet”. De fleste forbinder gospel med glæ-
de og har lyst til at være med. Gospel appelle-
rer bredt, og her kan alle uden undtagelse være 
med,” konstaterer Maja.

Interviewet er slut, og hun sætter sig til fro-
kostbordet i forteltet, hvor resten af familien 
allerede sidder – vel hjemme fra de børne- og 
juniormøder på bibelcampingen, hvor Rebek-
ka efterhånden kan være svær at passe ind. I 
efteråret, når familien tager sammen til Sæd-
ding Efterskole på Gospel-kids Special Festi-
val, bliver hun derimod hovedpersonen – kor-
prøver, workshops og alt det andet, er skræd-
dersyet præcis til børn som hende. 

Gospel-kids Special Festival 
(GKSF)

• arrangeres i samarbejde mellem IM-mu-
sik, Gospel Kids, DFS og Kristelig Han-
dicapforening

• løber af stablen d.16-17. oktober
• finder sted på Sædding Efterskole, 

Astrupvej 3, 6900 Skjern
• har plads til max 50 deltagere + deres 

familier
• tilbyder hver familie eget værelse
• byder på korsang, workshops, bibelun-

dervisning, hygge, seminar for de voks-
ne og meget andet.

• slutter med en kæmpe cirkusfest
• Tilmelding og mere info på gospel-kids.

dk/special

	Et chokolade-æg med 
overraskelse kan få smilet 
frem for Rebekka (tv). 
Det samme kan sikkert 
Gospel-kids Special 
Festival d.16-17. oktober, 
hvor hun tager resten af 
familien med. 
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LOS foreslår loft for indtjening
LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) foreslår, at der skal sættes rammer for ind-
tjeningen på ikke-offentlige sociale tilbud. Foreningen foreslår, at man maksimalt skal 
kunne trække 10 procent ud om året, hvis man er privat indehaver af socialt tilbud. Er 
overskuddet større, skal det investeres i virksomheden.

"Fakta er, at kvaliteten og specialiseringen på ikke-offentlige steder generelt er høje-
re (...) men lad det være sagt helt klar: Når fokus på profit og egen vinding overskygger 
det faglige engagement, så skal vi gribe ind" hedder det i et debatindlæg i Altinget fra 
politisk- og strategisk chef i LOS, Laust Westtoft.

Kilde: Altinget.dk

Autismgoto.dk
Et nyt site ønsker at hjælpe mennesker med autisme, der gerne vil opleve danske sevær-
digheder og attraktioner. Autismgoto.dk rummer informationer om det enkelte sted og 
såkaldte sociale præsentationer, som i detaljer fortæller, hvordan besøget kommer til 
at forløbe – hvor man køber billet, spiser, kan finde ro, gå på toilettet og meget andet. 
I samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut og Landsforeningen Autisme er autis-
mgoto.dk udviklet af Jan Mortensen, der både er specialist i digital forretningsudvikling 
og har nært kendskab til autisme. Indtil videre er der beskrevet flest seværdigheder i 
København, men der kommer hele tiden nye til. 

Kilde: Autismgoto.dk

På sitet autismgoto.dk findes info om danske 
seværdigheder og turistattraktioner, samt såkaldt 
sociale præsentationer af hvert enkelt sted. Foto: 
Skærmbillede 

Fokus på profit og egen vinding må ikke overskyg-
ge det faglige engagement, understreger LOS i et 
debatindlæg.
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Thomas Bjerg Mikkelsen glæder sig over, at 
der blev sat en stopper for danske kommuners 
mulighed for at betale private konsulenter med 
de besparelser, de selv finder på ydelser til han-
dicappede. Arkivfoto
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Social- og indenrigsminster, Astrid Krag, 
offentliggjorde d.26. juni kommissoriet for eva-
lueringen af det specialiserede socialområde. 
Foto: Steen Brogaard 

Otte af de ti medlemmer i nonneordenen ”De 
små søstre Lammets disciple” har Downs. Foto: 
Skærmbillede fra en video på YouTube om orde-
nen

Nonneorden for kvinder med Downs syn-
drom 
Kan man blive nonne, hvis man er født med Downs syndrom? Ja, det kan man godt. I Frank-
rig findes nonneordenen ”De små søstre Lammets disciple” (Les petites soeurs disciples 
de l’Agneau), som blev grundlagt i 1985. Ordenen har 10 medlemmer, og otte af dem har 
Downs. Den ledes af priorinde Moder Line, som tilbage i 80’erne mødte Veronique, der 
havde et kald til at tjene Gud, men som forgæves havde søgt om optagelse i flere katol-
ske ordner, fordi hun var født med Downs. Line besluttede at slå sig ned som nonne sam-
men Veronique, og det blev starten på ”De små søstre Lammets disciple”, der dog først i 
1999 blev endeligt godkendt som nonneorden.  

Moder Line karakteriserer søstrene i ordenen sådan: ”Deres sjæle er ikke handicappe-
de. Tværtimod er de tættere på Gud. De kommunikerer lettere med ham”.

Kilder: katolsk.dk og Kristeligt Dagblad.

Ulovligt: Provisionslønnede konsulenter
Lige inden sommerferien kom Ankestyrelsen med sin afgørelse i sagen om brug af provisi-
onslønnede konsulenter på handicapområdet. Afgørelsen slog fast, at det er ulovligt, når 
kommuner hyrer private konsulenter til at tjekke konkrete sager og betaler dem med en vis 
procentdel af de besparelser, de finder. Det var Netavisen Altinget, der tog hul på sagen 
med de provisionslønnede konsulenter i december 2019. Social- og indenrigsminister Astrid 
Krag bad efterfølgende Ankestyrelsen kigge på sagen. Det viste sig, at 24 kommuner brug-
te private konsulenter og betalte dem efter modellen no-cure-no-pay. 

Kristelig Handicapforenings formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, glæder sig over afgø-
relsen. 

”Praksis med provisionslønnede konsulenter var først og fremmest problematisk, fordi 
den undergravede den afgørende tillid mellem borger og sagsbehandler. Jeg er glad for, at 
der er blevet sat en endelig stopper for modellen,” siger han. 

Grundlæggende tjek af det specialiserede 
socialområde
Da den socialdemokratiske mindretalsregering kom til magten for godt et år siden, ind-
gik den sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alterna-
tivet en aftale om at kigge det specialiserede socialområde efter i sømmene. Baggrunden 
var, at bruger- og interesseorganisationer siden kommunesammenlægningen i 2007, hvor 
kommunerne overtog ansvaret for det specialiserede socialområde, har bekymret sig for og 
klaget over afspecialisering i form af videnstab og lukning af specialiserede institutioner. 

D.26. juni i år gik arbejdet i gang. Det kommer til at strække sig over cirka halvandet 
år. Indsatsen er inddelt i tre etaper – først en bred afdækning af, hvilke målgrupper og til-
bud, der er tale om, og hvordan de p.t. er organiseret. Dernæst udviklingen af en model til 
at analysere den enkelte målgruppe og dens behov. Sidst fokus på, hvordan området skal 
se ud i fremtiden. 

Kilde: sim.dk
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Manglende RETSSIKKERHED 
til mennesker med udviklingshæmning 

Det er en fundamental retssikkerhedsgaranti, 
at man kan få efterprøvet en afgørelse truffet 
af kommunen ved en højere instans. Menne-
sker med udviklingshæmning skal i mange til-
fælde have hjælp til denne proces, for at den-
ne retssikkerhed også sker fyldest for dem – en 
hjælp ingen har pligt til at varetage. Hvor stil-
ler det de mennesker, der ingen personlige og 
familiemæssige ressourcer har? Dette under-
søgte jeg i mit speciale, som denne artikel er 
et sammendrag af.

Efterprøvelse er en fundamental 
retssikkerhedsgaranti
Det danske retssystem er opbygget efter to-in-
stans-princippet. To-instans-princippet bety-
der, at en borger har mulighed for at få indbragt 
sin sag for en højere instans således, at denne 
instans fører kontrol med første instans. Et af 
hovedformålene med to-instans-princippet er 
at sikre borgernes retssikkerhed. Efterprøvel-
sen sikrer en mere rigtig og lovlig afgørelse, 
hvorfor det er en særlig vigtig retssikkerhedsga-
ranti. Retssikkerhedsgarantien gælder for alle 
– også mennesker med udviklingshæmning. 
Når der er indsendt en ansøgning til kommu-
nen, og der efterfølgende kommer afslag her-
på, opstår naturligvis muligheden for at påkla-
ge afgørelsen og få klagen behandlet. Et men-
neske med udviklingshæmning, der ønsker at 
få efterprøvet sin afgørelse skal i mange til-
fælde have bistand hertil. Adgangen til efter-
prøvelse er i sig selv ikke altid tilstrækkelig for 
denne gruppe af mennesker. 

I 2009 ratificerede Danmark FN’s handicap-
konvention. Konventionens artikel 13 sikrer per-
soner med handicap, herunder mennesker med 
udviklingshæmning, en adgang til retssyste-
met på lige fod med andre. Danmark har der-
med forpligtet sig til at indrette sin lovgivning 
og administrative praksis herefter, blandt andet 

ved at tilvejebringe procesretlig og alderssva-
rende tilpasning for at lette handicappede men-
neskers adgang til retssystemet. Artikel 13 ved-
rører som udgangspunkt adgangen til domsto-
lene. Adgangen til domstolene kræver i mange 
sager en forudgående efterprøvelse ved rekurs-
myndigheden (når kommunen træffer en afgø-
relse om afslag på en social ydelse, skal en 
påklage heraf forbi Ankestyrelsen først, inden 
den eventuelt kommer videre til domstolene). 
Har et menneske med udviklingshæmning ikke 
en reel adgang til den administrative rekurs, er 
adgangen til domstolene heller ikke mulig og 
dermed uden betydning. Artikel 13 må derfor 
ud fra en analogislutning også finde anvendel-
se på den administrative rekurs. Med hjemmel 
heri har Danmark en yderligere forpligtelse til 
at sikre, at handicappede, herunder udviklings-
hæmmede mennesker, fuldt ud sikres en reel 
adgang til efterprøvelsen.

Specialet
Mit speciale havde derfor til formål at undersø-
ge, hvor i efterprøvelsen mennesker med udvik-
lingshæmning har behov for hjælp samt hvem, 
der kan dække dette hjælpebehov og dermed 
sikre deres adgang til efterprøvelse. De skildre-
de bistandsmuligheder, som blev undersøgt, 
var rådgivning gennem handicaporganisatio-
nerne LEV og DUKH, bistand gennem perso-
ner, der til dagligt har en berøringsflade med 
denne persongruppe, herunder pædagoger på 
vedkommendes bosted, som udspringer af en 
mere substantiel omsorgspligt og en tilknyt-
tet sagsbehandler, som yder kommunal råd-
givning. De juridiske bistandsmuligheder, som 
blev undersøgt, var en fuldmægtig, en parts-
repræsentant og en værge. Disse bistandsmu-
ligheder blev undersøgt på baggrund af en teo-
retisk analyse og herefter på baggrund af et 
interview for at undersøge, om de forskellige 

bistandsmuligheder, der tilbydes mennesker 
med udviklingshæmning, er tilstrækkelige til 
at dække hjælpebehovet i praksis.

Hjælpebehovet ved efterprøvelsen
Når et menneske med udviklingshæmning får 
afslag på sin ansøgning, bliver der tilsendt en 
afgørelse med dertilhørende begrundelse og 
klagevejledning. I den forbindelse er det først 
og fremmest vigtigt, at vedkommende kan 
forstå afgørelsen. Specialets persongruppe er 
afgrænset til dem, der ikke kan give udtryk for, 
at de har behov for hjælp. De har et generelt 
forståelsesproblem, og kan samtidig ikke kla-
re de væsentligste fornødenheder. Det gør, at 
de allerede har behov for hjælp til at forklare, 
hvad afgørelsen går ud på. I forlængelse heraf 
skal der klages i overensstemmelse med klage-
vejledningen. Det udviklingshæmmede men-
neske vil heller ikke være i stand til at formu-
lere en klage og finde ud af, hvordan den bliver 
videresendt til rette myndighed inden for klage-
fristen. Når forvaltningen skal behandle klage-
sagen, kan der være et behov for at medvirke 
til sagsbehandlingen ved blandt andet at ind-
give oplysninger. Dette vil denne persongrup-
pe ligeledes ikke evne at varetage.

Ved efterprøvelsen opstår der altså et hjæl-
pebehov til forståelse af afgørelsen, ved udfær-
digelse af klagen samt indsendelse af klagen 
til rette myndighed til rette tid. Der er yderme-
re brug for hjælp til at varetage vedkommen-
des partsrettigheder under sagens behandling 
og sørge for at medvirke til sagens oplysning, 
så der blandt andet ikke sker processuel ska-
devirkning.

Bistandsmuligheder
Da der ved efterprøvelsen er et omfattende 
behov for hjælp, var det essentielt at under-
søge, hvem der kan varetage dette hjælpebe-

  Af Anna Sophia Frausing Mogensen (sammendrag af juraspeciale)  

Lodsedler skaber værdi 
på flere måder



KH bladet ∙ 3 ∙ 2020

Jeg hedder Anna, studerer jura på sidste semester ved Århus Univer-
sitet og afleverede i juni 2020 kandidatspeciale omhandlende men-
nesker med udviklingshæmning og deres adgang til at få efterprø-
vet en afgørelse – det vil sige deres adgang til at påklage en afgø-
relse og få denne behandlet ved en højere instans.

Dette emne- og personvalg lå naturligt for, da jeg har en storesø-
ster med udviklingshæmning. Hun har heldigvis en ressourcestærk 
familie, der til hver en tid varetager hendes bedste interesser. Det er 
alle ikke lige heldige at have, og jeg så for alvor, hvor vigtigt det var 
at have et sådant bagland, da min familie og jeg flyttede fra Høje 
Taastrup til Skanderborg Kommune. Her kunne min søster, som på 
daværende tidspunkt var i starten af 20’erne, kun få tildelt tre arbejds-
dage af Høje Taastrup Kommune, hvorimod de resterende beboere 
på hendes bosted i Skanderborg havde fem arbejdsdage. Dette blev 
påklaget, og mine forældre varetog sagen – en sag der endte med at 
strække sig over flere år. Det endte heldigvis med, at hun fik tildelt 
en ekstra arbejdsdag. Men havde min søster ikke haft et stærkt bag-
land, der varetog hendes interesser, var det selvfølgelig aldrig sket. 
Dette perspektiv var derfor meget naturligt for mig at inddrage, da 
jeg skulle vælge specialeemne – nemlig den processuelle retssikker-
hed for mennesker med udviklingshæmning, som ikke selv kan bede 
om hjælp til at få påklaget en afgørelse, og som ikke har pårørende, 
der gør det for dem.

hov, for at adgangen til efterprøvelse bliver en 
reel mulighed.

Foreningsrådgivning:
Organisationer, der retter sig mod mennesker 
med udviklingshæmning, er særligt LEV og 
DUKH.  Begge organisationer yder rådgivning 
i forhold til påklage af en afgørelse, samt hvil-
ke muligheder og forpligtelser man som part 
har i en sag. LEV kan i nogle tilfælde hjælpe 
med at udfærdige en klage, men ellers yder de 
rådgivning i forhold til efterprøvelsen og ikke 
konkret fysisk hjælp hertil. Derudover hjælper 
de kun, hvis det udviklingshæmmede menne-
ske retter henvendelse. LEV og DUKH’s bistand 
kan derfor ikke dække hjælpebehovet og sikrer 
ikke udviklingshæmmede menneskers adgang 
til efterprøvelse.

Kommunale tilbud:
Der er fra kommunal side forsøgt at rådgive og 
støtte mennesker med udviklingshæmning, 
for at de bedre kan klare sig og være en del 
af samfundet. En sagsbehandler/socialrådgi-
ver kan yde bistand til at forklare, hvad afgø-
relsen går ud på, og i nogle kommuner kan 
der hjælpes med at udfærdige klagen. Bistan-
den kræver dog, at vedkommende selv retter 
henvendelse. Andre kommunale administrati-
ve former for bistand som f.eks. gratis rådgiv-
ning og borgerstyret personlig assistance (en 
såkaldt ”BPA-ordning”) kan heller ikke dække 
hele hjælpebehovet og værner ikke om dem, 
der er så begrænsede, at de ikke selv kan hen-
vende sig og bede om hjælpen. De kommuna-
le tilbud er derfor ikke tilstrækkelige til at sikre 
adgangen til efterprøvelse.

Bistand gennem en pædagog på et bosted:
En anden mulighed for bistand til efterprø-
velsen er gennem en pædagog, der arbejder 

OM SKRIBENTEN
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på et bosted for udviklingshæmmede men-
nesker, som her yder en form for støtte. Den-
ne støtte udspringer ikke af nogen formel juri-
disk rolle. Der er i stedet tale om en omsorgs-
relateret praktisk hjælp. En pædagog vil reelt 
godt kunne dække hele hjælpebehovet ved 
efterprøvelsen. Der er ikke noget i vejen for, 
at en pædagog hjælper med at skrive og ind-
sende en klage og derefter varetager vedkom-
mendes interesser under sagsbehandlingen, 
så længe det udviklingshæmmede menne-
ske kan og har givet informeret samtykke her-
til. Pædagogerne har dog ingen pligt hertil, da 
det ikke er omfattet af deres hovedopgave, 
som er at udøve omsorgsopgaver og ikke juri-
diske anliggender. Ud fra et interview med en 
pædagog på et bosted var det klart, at pæda-
gogerne i praksis ikke hjælper med efterprøvel-
sen, da de lader det være op til det udviklings-
hæmmede menneskes værge, pårørende eller 
andre, der er bedre egnede til at hjælpe med 
det. Derudover er der mange af de ansatte på 
bostederne, der ikke ønsker at varetage den-
ne form for opgaver af frygt for at miste deres 
job, fordi de på sin vis går mod deres arbejds-
giver (kommunen) ved at hjælpe med at anke 
en sag. Dette begrunder, at selvom persona-
let potentielt kan yde bistand til efterprøvelsen, 
er bistanden ikke yderligere aktuel. En pæda-
gogs bistand til efterprøvelsen er altså ikke en 
garanti, og pædagogen kan ikke sikre adgan-
gen til efterprøvelsen. 

Fuldmægtiges bistand:
En anden måde, hvorpå mennesker med udvik-
lingshæmning kan få bistand til efterprøvelse, 
er gennem udstedelse af fuldmagt til en fuld-
mægtig, som varetager vedkommendes inte-

resser. En fuldmægtig kan godt gennem en per-
sonlig fuldmagt og en fremtidsfuldmagt dæk-
ke noget af hjælpebehovet ved efterprøvelsen. 
For at få bistand gennem en fuldmægtig kræ-
ver det, at det udviklingshæmmede menne-
ske selv tager initiativ og opretter en fuldmagt. 
Derfor kan heller ikke fuldmægtiges bistand 
sikre adgangen til efterprøvelse. 

Partsrepræsentantens bistand:
At være part i en sag udløser diverse parts-
rettigheder, herunder adgangen til at lade sig 
repræsentere eller bistå af en anden under 
forvaltningens sagsbehandling. En partsre-
præsentant kan dække hjælpebehovet under 
sagens behandling, men kræver ligeledes, at 
det udviklingshæmmede menneske på eget ini-
tiativ giver fuldmagt til dette. Partsrepræsen-
tantens bistand dækker heller ikke hjælpebe-
hovet ved efterprøvelsen. 

Værgens bistand:
Gennem et personligt værgemål efter værge-
målslovens § 5, stk. 1 kan en værge varetage 
hele hjælpebehovet ved efterprøvelsen. Vær-
gemålsloven pålægger ikke værgen en pligt til 
at hjælpe med efterprøvelsen, og værgen kan 
ikke stilles til ansvar for ikke at have gjort det. 
Værgens bistand afhænger i høj grad af den 
enkelte værge. Det udviklingshæmmede men-
neske har ikke nogen garanti for at få hjælp til 
efterprøvelsen af værgen, hvorfor værgen hel-
ler ikke kan sikre adgangen til efterprøvelse.

Konklusion
Samlet set kan det konkluderes, at værgen er 
den af bistandsmulighederne, der kan dæk-
ke hjælpebehovet bedst, men at ingen af 

bistandsmulighederne har pligt til at hjælpe 
med efterprøvelsen og dermed sikre udviklings-
hæmmede menneskers adgang hertil. 

Retspolitiske overvejelser
Det er ud fra et retssikkerhedsmæssigt per-
spektiv klart, at ingen af bistandsmulighederne 
tilstrækkeligt sikrer udviklingshæmmede men-
neskers adgang til efterprøvelse. Disse men-
nesker har derfor ingen processuel retssikker-
hed. For at sikre deres adgang til efterprøvelse 
og værne om deres retssikkerhed, er det min 
vurdering, at det er nødvendigt at gennemtæn-
ke og revurdere den måde, der ydes bistand til 
efterprøvelsen for disse mennesker. 

Sammenfattende er de tiltag, der efter min 
vurdering er nødvendige, en regulering af vær-
gemålsloven, hvor det pålægges de personlige 
værger en pligt til at hjælpe med efterprøvel-
sen og et ansvar for manglende opfyldelse her-
af. Derudover skal der indføres en oplysnings-
pligt for pædagogerne på bostederne til at vide-
reformidle til den pågældende værge, når der 
kommer afslag – hvis værgen ikke får direkte 
besked i sin e-boks eller selv er opsøgende. For 
at holde pædagogerne oppe på dette og samti-
dig sikre bedre forhold for denne persongruppe 
på dette område, skal der iværksættes et til-
syn med bostederne.

Mennesker med udviklingshæmning har 
ingen forudsætninger for at tage vare på dem 
selv, og derfor er det vigtigt, at der sker sådan-
ne reguleringer. Er der ikke et sådan værn, er 
adgangen til efterprøvelse snarere et spørgs-
mål om held og personlige samt familiemæs-
sige ressourcer end om en egentlig ret hertil.
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5. oktober Kursus: Sorg og tab

24. oktober Den store bagedyst

31. oktober Musikworkshop 

14. november Leder- og bestyrelseskonference

21. november Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest)

2021
24.-29. juli  "Med hjerte mund og hænder" Tilmelding nu!
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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 tidligere sognepræst, tidligere formand for  
Kristelig Handicapforening og nuværende formand    
for bofællesskabet Ganerbo, Karl Lund

Frans af Assisi er nok mest kendt for ”Solsangen” og bøn-
nen ”Gør mig til et redskab for din fred”. I sidstnævnte bøn 
finder vi de berømmelige ord om, at det er ved at give, at 
man får, og det er ved at glemme sig selv, at man finder 
sig selv – og det er ved at tilgive, at man finder tilgivel-
sen. Gode ord, som bestemt kan anbefales til personlig 
andagt og opbyggelse.

Men den katolske munk Frans af Assisi fortjener også 
i en evangelisk luthersk sammenhæng at blive husket for 
andet end Solsangen. Engang bad han denne bøn: ”Du 
fattige Jesus, den nåde beder jeg dig om, at du vil skæn-
ke mig den yderligste fattigdoms kostelige skat!”. 

Nogen vil måske mene, at Frans med denne bøn beder 
Gud om at blive endnu fattigere i verdslig forstand, end 
han var i forvejen. Men det er næppe muligt, for Frans 
havde solgt alt til sidste trævl og han ejede ikke kongens 
mønt. Han kunne ikke blive fattigere i verdslig forstand.

”Den yderligste fattigdom” skal derfor ikke forstås som 
det totale fravær af enhver form for ejendele, men som 
en bøn om at blive fattig over for Gud. Og det er noget 
helt andet. Et er at være en fattig franciskanermunk, som 
har givet det hele væk - noget helt andet er at være fat-
tig over for Gud og ikke eje noget som helst, end ikke et 
lille fortrin eller den mindste fortjeneste i Guds øjne. Og 
det er, hvad Frans beder om.

Den yderligste fattigdom flugter med Jesu ord i Bjerg-
prædikenen, hvor han siger til disciplene: ”Salige er de fat-
tige i ånden, thi Himmeriget er deres”. Her taler Jesus om 
en rigdom midt i den fattigdom, som Frans bad om. Ja, 
en rigdom, som forudsætter denne fattigdom, den yder-
ligste fattigdom. 

Sagt lidt slagordsagtigt: Vil du være rig, må du blive 
fattig. Og rig eller salig kan selv det fattigste menneske 
blive. Den kostelige skat er nemlig ikke gods og guld eller 
hvad man kan opnå i denne verden, men en hunger efter 
Guds retfærdighed og nåde i Jesus Kristus, og en higen 
efter hans kærlighed. 

I denne hunger og higen findes den kostelige skat, som 
gør fattige stenrige.

Den kostelige skat


