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Bestyrelsens årsberetning  
Kristelig Handicapforening 2020 
 

I det seneste år er vi på en meget konkret måde 

blevet mindet om vores egen sårbarhed. Vi har 

levet i skyggen af en verdensomspændende pan-

demi, som har berøvet os for fællesskab og være 

en kilde til usikkerhed og angst.  

 Pandemien har haft mange praktiske konse-

kvenser for vores arbejde. For andet år i streg må 

vi afholde vores årsmøde via en digital platform. I 

løbet af det forgangne år har vi også måttet af-

lyse en lang række begivenheder. For eksempel 

var det for første gang i mange år ikke muligt at 

afholde Frøfestival. Vi håber aflysningerne snart 

er slut, men har dog allerede besluttet at afholde 

Frøfestival 2021 i en alternativ endagsudgave. 

 På trods af coronapandemien kan vi se tilbage 

på et godt og begivenhedsrigt år, hvad den føl-

gende beretning også vidner om. 

 

Tillidskrise på handicapområdet 
Sidste år indledte jeg min årsberetning med at 

skrive om den voksende mistillid til kommuner-

nes håndtering af handicapområdet. Heldigvis ser 

det ud til, at der nu er kommet større fokus på 

problemstillingen.  

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 

for Velfærd har foretaget en analyse for Det Cen-

trale Handicapråd, som dokumenterer, at bor-

gerne ikke oplever, at de får den hjælp, som de 

har ret til. Tillidskrisen mellem borger og myndig-

heder blev også belyst i en DR-Dokumentar, som 

afslørede, hvordan mennesker med handicap skal 

finde sig i grænseoverskride gæster fra det of-

fentlige i dage- eller ugevis blot for at bevise, at 

de har brug for hjælp. Ordningen, som kritiseres 

for at være i strid med menneskerettighederne, 

er populær blandt de danske kommuner. DR 

kunne fortælle, at der i 2017 var 31 kommuner, 

der benyttede sig af overvågning, imens tallet i 

2019 var steget til 55.  

I kølvandet på DR’s dokumentar skrev Kristelig 

Handicapforenings landsleder, Tove Søgaard, et 

længere debatindlæg, som blev bragt i Kristeligt 

Dagblad. Her opfordrede hun de folkevalgte i 

kommune og stat til at udvise integritet og melde 

ærligt ud, hvis der i virkeligheden ikke er dækning 

for Servicelovens formuleringer om, hvad menne-

sker med handicap kan forvente af det offentlige i 

Danmark.  

Derfor hilser vi det også meget velkomment, 

at social- og ældreminister Astrid Krag sidste 

sommer igangsatte en grundig evaluering, som 

skal afdække målgrupper og tilbud på det specia-

liserede socialområde. Forhåbentlig vil det be-

tyde, at mennesker med handicap bliver sikret 

den hjælp, som de har ret til ifølge loven.  

 

KH som værdimarkør 
Skal vi problemerne helt til livs, er der imidlertid 

behov for en diskussion, som handler om mere 

end penge og rettigheder. For borgernes neder-

lagsfornemmelser handler næppe kun om mang-

lende bevillinger. Måske hænger ens liv ikke sam-

men på et mere eksistentielt og følelsesmæssigt 

plan. Eller man har ikke fået øjnene op for noget 

værdifuldt uden for sig selv. Eller man eksisterer 

uden for alvor at leve. Livet opleves derfor mål-

løst og endeløst.  

 Når vi også i det kommende år vil tage del i 

den offentlige samtale om behandlingen af de so-

ciale sager på handicapområdet, vil vi derfor pri-

mært have fokus på de etiske og eksistentielle di-

mensioner. Vi er en relativt lille organisation med 

begrænsede ressourcer. Trods det ønsker vi at 

være en værdimarkør på et socialt område, som i 

disse år er præget af en for høj grad af forråelse.  

 

Retten til frit boligvalg  
Den igangværende evaluering af det specialise-

rede socialområde har ikke mindst fokus på de 
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private bosteder. Det skyldes en række sager, 

hvor private aktører har tjent urimeligt mange 

penge på sociale tilbud uden at levere den aftalte 

ydelse.  

 Det er selvfølgelig uetisk og forargeligt, når 

private bosteder svigter sårbare mennesker, 

mens de tjener penge på det. Derfor er det også 

godt, at myndighederne nu vil kvalitetssikre om-

rådet, når bare det i sidste ende ikke fører til en 

forringelse af borgernes mulighed for at kunne 

vælge eget hjem.  

Tidligere har vi i Kristeligt Handicapforening 

oplevet en række sager, hvor kommuner bevidst 

forsøgte at forhindre handicappede i selv at be-

slutte, hvor de ville bo. Det handlede om menne-

sker med udviklingshandicap, som gerne ville 

flytte ind i et bofællesskab, men ikke kunne få 

mulighed for at foretage dette valg, fordi kommu-

nerne på forhånd havde truffet en anden afgø-

relse. Denne situation har bedret sig siden 2014, 

hvor FN i en rapport kritiserede Danmark for ikke 

at levet op til helt centrale dele af FN’s handicap-

konvention.  

  Vores opfordring til politikerne er derfor også, 

at de fortsat skal huske på at forsvare denne fun-

damentale rettighed. Det indebærer, at selv-

ejende institutioner og andre ikke-offentlige til-

bud også fremover har rimelige vilkår. 

 

Genvalg til Lev’s hovedbestyrelse 
Virkeligheden er, at Kristelig Handicapforening 

kun har få ressourcer til det politiske arbejde. 

Derfor er det afgørende, at vi kan indgå i et part-

nerskab med organisationer som Lev, der har 

bedre forudsætninger for at tale vores medlem-

mers sag i de rette forummer.  

I november 2020 blev landsleder Tove Sø-

gaard genvalgt til Lev’s hovedbestyrelse efter sin 

første fire-årige periode som bestyrelsesmedlem 

her. Antallet af bestyrelsespladser er i den peri-

ode blevet reduceret fra 27 til 19, og antallet af 

pladser til de såkaldt ”tilsluttede foreninger” fra 7 

til 3. Derfor var det ikke givet på forhånd, at vi 

kunne opnå repræsentation i den nye bestyrelse.  

Formand for Lev, Anni Sørensen, siger i en ar-

tikel i KH bladet om Toves bestyrelsesarbejde: 

”Jeg er så kisteglad for, at Tove stadig sidder på 

en af de sidste tre (pladser) (…) hun er et utrolig 

kompetent og konstruktivt bestyrelsesmedlem 

(…) Tove tænker mere organisatorisk, og hun har 

bidraget meget til den fornyelse, som Lev lige har 

været igennem.” 

Fra bestyrelsens side sætter vi stor pris på To-

ves arbejde i Lev – et arbejde der er med til at 

gøre Kristelig Handicapforening og vores værdier 

kendt i videre kredse. 

 

Synlighed i folkekirken 
Kristelig Handicapforening ønsker i det hele taget 

at øge kendskabet til foreningen – specielt i kirke-

ligt regi inden og uden for folkekirken. Målet er, 

at alle familier med et handicappet barn får kend-

skab til Kristelig Handicapforening. Det kræver en 

meget bred indsats.  

I 2020 forsøgtes rundsending af en ”kirke-

pakke” til 44 sogne i folkekirken med en opfor-

dring til at melde sig ind og dermed at give Kriste-

lig Handicapforening mulighed for synlig tilstede-

værelse. Desværre har vi næsten ikke fået nogen 

tilbagemeldinger, og indsatsen må derfor gen-

tænkes. Det ligger dog allerede fast, at vi skal del-

tage på kirke- og kulturmedarbejdernes landskur-

sus d.2. juni med en stand.  

Den allerbedste metode til at blive bedre 

kendt i kirkeligt regi er konkret deltagelse i møder 

og samlinger rundt om i landets foreninger og 

sogne. Derfor har vi arbejdet målrettet på at få 

flere mødeaftaler, og vi har i den forbindelse op-

rettet en liste over talere og oplægsholdere, som 

kan findes på vores hjemmeside.  

 

Forældrenetværk for autisme og tro 
For tre år siden blev der etableret et nyt foræl-

drenetværk med fokus på autisme og tro. Siden 

har vi haft fokus på at styrke dette netværk.  

Lørdag d. 5. september inviterede Kristelig 

Handicapforening således til opstart af en øst-

dansk pendant til Forældrenetværk: Autisme og 

Tro (Vest).  

Udover Kristelig Handicapforenings egne plat-

forme, var der forinden blevet annonceret i 
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diverse foreningsblade og Kristeligt Dagblad. 25 

forældre valgte at tage imod invitationen, og næ-

sten alle benyttede sig af muligheden for at være 

med i en mindre netværksgruppe, faciliteret af 

forældrementor Dorthe Stieper. Hun har siden 

støttet netværksgrupperne tæt og koordineret to 

samlinger i de mindre grupper.  

Dorthe Stieper arbejder i første omgang med 

på projektet frem til udgangen af 2021. P.t. findes 

der 33 navne på listen over netværksdeltagere i 

Østdanmark, hvoraf de 29 også er med i en min-

dre netværksgruppe.  

Projektet er blevet til med støtte fra Borgfon-

den. I efteråret vil landsbestyrelsen drøfte, hvor-

dan vi kan sikre arbejdet økonomisk, når projekt-

midlerne ikke længere er til rådighed.  

 

Et ”kollektiv” til unge med autisme 
I forlængelse af de to netværk for forældre til 

børn med autisme arbejder vi nu med at etablere 

et kollektiv-lignende miljø for studerende i Aar-

hus. Planerne gælder et kristent lejlighedsfælles-

skab for unge med autisme, der har behov for et 

anderledes botilbud, som kan forbedre deres mu-

lighed for at kunne gennemføre en videregående 

uddannelse.  

Konceptet er fortsat under udvikling, og det er 

fortsat usikkert, om det i sidste ende er realiser-

bart. Det vil forventeligt blive afklaret i løbet af 

dette efterår. 

 

Ny medlemsstrategi 
Vi har i disse år et øget fokus på medlemmerne, 

og bestyrelsen har blandt andet holdt et møde 

med direktøren for Lev, Anette Christoffersen, 

som delte ud af sinde mange erfaringer.  

I 2020 har vi desuden haft fokus på at moti-

vere de ansatte på bofællesskaberne til at melde 

sig ind i Kristelig Handicapforening. For en del an-

sattes vedkommende gælder det, at tilknytningen 

til det enkelte bofællesskab – deres arbejdsplads 

– ikke automatisk blevet forbundet med Kristelig 

Handicapforening.  

På den baggrund opfordrede vi i slutningen af 

2019 bofællesskaberne til at tilbyde deres ansatte 

et års medlemskab – og dermed fire KH-blade. Ef-

terfølgende har vi sendt et brev til den enkelte 

medarbejders hjemadresse med en opfordring til 

medlemskab.  

Når vi i efteråret 2021 skal opstille en med-

lemsstrategi for de kommende år, vil vi tage ud-

gangspunkt i en fælles overvejelse om, hvad vi 

ønsker at tilbyde vores medlemmer. Vi skal sikre, 

at medlemmerne får den rette viden om med-

lemskabet helt fra starten, og at medlemskabet 

er meningsfuldt.  

  

Udvikling af kommunikation 
I de senere år har vi også arbejdet med vores 

kommunikation, og heldigvis kan vi se, at flere ini-

tiativer har haft god effekt. Flere gør brug af vo-

res hjemmeside, og vi er også blevet mere synlige 

på de sociale medier.  

Undersøgelser viser, at digitale medier læses i 

mindre grad end trykte magasiner. Derfor er det 

fortsat relevant at satse på udgivelsen af et trykt 

medlemsblad under den forudsætning, at der fin-

der kontinuerlig fornyelse sted. KH-bladet har 

derfor fået tilknyttet et fast redaktionsudvalg,  

Formidling i form af lyd (podcast-formatet) er 

populært for tiden. Derfor har vi nu fået vores 

egen podcast-kanal, og der arbejdes på at skabe 

masser af godt indhold til den – i form af samtaler 

og interviews med mennesker, der ved noget, har 

noget på hjerte, eller sidder inde med livsfortæl-

linger, som andre kan spejle sig i.  

Alle podcasts kan findes på hjemmesiden eller 

tilgås fra diverse podcast-biblioteker som Apple, 

Spotify og Google. 

 

Modernisering af vedtægter 
På sidste års generalforsamling blev der fremlagt 

en række forslag til ændringer af Kristelig Handi-

capforenings vedtægter. Der er flere årsager til, 

at vi foreslår disse ændringer.  

For det første er der behov for en sproglig mo-

dernisering. De eksisterende vedtægter indehol-

der udtryk, som vi normalt ikke anvender i dag. 

For det andet er der flere elementer i vedtæg-

terne, som hører mere hjemme i en 
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forretningsorden eller en handlingsplan, og som 

derfor bør slettes. For det tredje har vi indført en 

række ændringsforslag med henblik på at ajour-

føre vedtægterne med de arbejdsformer og pro-

cedurer, som fungerer i dag.  

 Det er bestyrelsens vurdering, at alle forslag 

bidrager til at kvalitetssikre de formelle strukturer 

omkring vores arbejde.  

 

Kristelig Handicapforenings teologiske profil 
En del af vores opgave er at udvikle og udgive an-

dagtsmaterialer til mennesker med udviklings-

handicap. I det forløbne år har vi udgivet materia-

let ”Hver dag med Gud”. Det består af syv små 

hæfter med en bøn og en sang til morgen og af-

ten alle ugens dage. Materialet er udviklet af Ulla 

Andersen, der er tidligere leder på Bofællesska-

bet Trehuse i Taastrup og KH’s bestyrelse. 

  Heldigvis har vi mange dygtige folk med teo-

logisk baggrund tilknyttet foreningen og flere af 

dem vil gerne bidrage, når der i fremtiden skal 

produceres forkyndelsesmateriale eller forkyndes 

i forskellige sammenhænge. Samtidig må vi er-

kende, at vi både på landskontoret og i bestyrel-

sen savner teologisk kompetence. En vigtig op-

gave er derfor at lægge en fremadrettet plan for, 

hvordan vi kan styrke den teologiske profil, hvor 

den religionspædagogiske side af sagen også er 

tænkt med.  

 

Tak 
Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til alle jer, der 

yder en kæmpe frivillig indsats! Tak til bofælles-

skabernes ledere og personale for en stærk faglig 

indsats, som hviler på klare værdier. Tak til de an-

satte på landskontoret for jeres indsats i et van-

skeligt år med mange hjemmearbejdsdage! Og 

ikke mindst tak til mine kollegaer i bestyrelsen for 

et inspirerende fællesskab om det, som er vores 

opgave:  

At skabe rammer for et fællesskab, hvor alle 

kan opleve sig værdifulde og elskede. 

 


