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Kære Læser
Jeg må indrømme, at jeg fandt det helt  
befriende at åbne dette blad og læse 
det til ende uden at blive domineret af 
tekster om sprit, afstand, visir og ned-
lukning. 

Vi befinder os stadig i en hverdag 
præget af corona og de restriktioner, 
som vi efterhånden alle har måttet leve 
med i lang tid. Pandemien er en del af 
vores virkelighed, og den skal håndte-
res ansvarligt. Men det betyder ikke, at 
vores liv ikke har meget andet at byde 
på! Det har dette blad også. 

Jeg blev glad for at læse Christoffer 
Aagaards udlægning af handicapteolo-
giens grundsynspunkter (s.15-17). Han 
tydeliggør det, som jeg møder i Kriste-
lig Handicapforening, nemlig at men-
nesker med et udviklingshandicap på 
en helt særlig måde vidner om evange-
liet og troen på Jesus Kristus. Troen gri-
bes ikke udelukkende med en intellek-
tuel tilgang. Den er en gave, som den 
treenige Gud giver os. Og så er det så 
vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at 
enhver menighed har brug for alles for-
skellighed for at være hel.
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Maj-Britt Møllers fortælling om sine og 
familiens erfaringer med den yngste søn 
(s.3-6) gav mig et indblik i, hvordan man 
som forældre til et barn eller en ung med 
autisme må acceptere anderledes spil-
leregler. En god opvækst og opdragel-
se med autisme inde i billedet kræver 
i visse situationer, at man ser helt bort 
fra omverdenens blik og bedømmelse 
og blot møder sit barn lige der, hvor det 
er. Hvordan kan hans eller hendes res-
sourcer bringes i spil? Hvordan kan han 
eller hun komme til at trives? Det kan 
være en barsk kamp. Men heldigvis må 
vi altid hvile i, at vores børn ikke kun er 
vores. De er også Guds elskede børn, og 
vi må lægge dem over til ham i bøn, når 
ansvaret bliver tungt at bære. 

Og heldigvis er der ikke bare én men 
mange opskrifter på det gode liv. I for-
længelse af fortællingen om Ruben er 
det opløftende at læse om IT-virksom-
heden Refurb (s.7,8 og 13), der ikke 
lader sig afskrække af diagnoser eller 
tung social bagage, når der skal fin-
des medarbejdere. Den slags er nem-
lig ingen hindring for at gøre det godt 
i Refurb – tværtimod, oplever gazel-
le-virksomheden

God læselyst!  
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Klistret til computeren og uden 
for pædagogisk rækkevidde eller 
engageret og i harmoni med sig 
selv. Drengen er den samme, 
men forskellen på de to sider af 
”Rubens ligning” er meget stor. 
Det er Maj-Britt Møller, mor til 
Ruben med autisme, som har 
opfundet udtrykket. Her fortæl-
ler hun om indsatsen for at holde 
sønnen på den rigtige side af 
ligningen.

  Tekst og foto: Christina Brorson 

Det startede efter et skift i børnehaven, da 
Ruben (yngst i en søskendeflok på fire) var tre 
år gammel og med ét blev så fortvivlet, at han 
ikke havde lyst til at leve mere og skadede sig 
selv. Han begyndte også at stille alle sine ting 
op på rækker og var kun tryg, når han kontrol-
lerede legen med kammeraterne 100 procent. 
Diagnosen lød på ”atypisk autisme”. I dag er 
Ruben 17 år, familiemenneske, computernørd 
og meget klogere på sig selv. Han er dog sta-
dig sårbar og p.t. ikke noget særlig godt sted 
– i klemme på grund af manglende botilbud og 
den uddannelse, han brændende ønsker sig.  

Hans forældre er frustrerede, men ikke mod-
løse. De har været her før, mange gange, og 
gjort sig værdifulde erfaringer – blandt andet 
at der som regel findes en udvej, hvis man ikke 
giver op, men lægger det hele i Guds hånd og 
arbejder videre på en løsning. De ved efterhån-

den også præcist, hvordan deres søn fungerer: 
Det kan gå hurtigt tilbage, men det kan også 
gå hurtigt fremad. 

”Jeg kalder det Rubens ligning, og den lyder 
sådan: ”Hvis noget giver mening for Ruben, har 
han adgang til positive følelser og kan udvik-
le sig meget hurtigt. Hvis noget ikke giver 
mening, udløser det en voldsom negativ reak-
tion og tilbagegang i udvikling”. Til syvende og 
sidst handler det om fortegnet for energien. 
Ting der ikke giver mening for Ruben, bruger 
han uforholdsmæssigt meget energi på, for-
di han så gerne vil passe ind. Derfor løber han 
tør, længe før dagen er gået. Hvis noget der-
imod ligger godt til ham, slår energien til, og 
der er mentalt overskud,” forklarer Rubens mor, 
Maj-Britt Møller. 

Velvillig men afmægtig kommune
Sammen med sin mand, Dan, har hun mange 
gange måttet kæmpe for at få Ruben ind på 

”Rubens ligning” som rettesnor

  Maj-Britt Møller lod sig tidligt 
inspirere af bogen ”Verdens klogeste 
dreng”, hvor der argumenteres for at 
børn og unge med autisme skal tilbringe 
mest mulig tid med noget, der falder 
dem let, og som de kan lide.
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trivsels- og udviklingssporet, når han er røget 
over i mistrivsel og tilbagegang. Institutioner 
og myndigheder har sjældent stået klar med 
den rette hjælp. 

”Overordnet føler vi os ikke dårligt behand-
let. Som regel har vi været enige med kom-
munen i, hvad der var galt. Vi har også følt, at 
forståelsen har været der. Tilbuddene har bare 
ikke,” konstaterer Maj-Britt.

Første gang Ruben røg over på den forker-
te side af ligningen, da han skiftede børnehave 
som tre-årig, måtte forældrene efter ni måne-
der indse, at alle den nye børnehaves forsøg 
på at gøre ham tryg, var forgæves. Fra at have 
været en helt almindelig tre-årig kunne Ruben 
nu ikke længere have øjenkontakt med nogen. 
Han hamrede hovedet ind i væggen og fortalte 
sine forældre, at han ikke ønskede at leve. Den 
oplagte løsning: at sende ham tilbage til den 
gamle børnehave, virkede desværre heller ikke.

”Han strålede, da han så den gamle børne-
have, og ville straks lægge madpakken i køle-
skabet. Men det var til hans forbavselse flyt-
tet i mellemtiden, og selvom hverdagen blev 
bedre, blev ingenting nogensinde helt som før. 
Børnehave-skiftet var den udløsende faktor, 
men Rubens sammenbrud var kommet under 
alle omstændigheder,” er Maj-Britt sikker på.

Centret som familiens bopælskommune, 
Herning Kommune, havde udliciteret Rubens 
udredning til, gik konkurs, lige inden Ruben fik 
sin diagnose. Det var første gang, forældrene 
trådte til og selv fandt en løsning.  

”Vi fandt et privat alternativ. Ellers skulle 
han være startet helt forfra i udredningen, og 
uden diagnose ville der ikke have været nogen 
støtte til ham i skolen,” konstaterer Maj-Britt. 

Alene med en pind til forsvar
Den rette skole-støtte kæmpede de dog for-
gæves for. 

”Ruben begyndte i en almindelig skole. Han 
fik støtte i timerne, selvom det gik ok fagligt. 
Det var i frikvartererne han behøvede støtte, 
men den fandtes ikke. Selvom han søgte den 
fjerneste ende af skolegården og ofte havde 
gode kammerater, der fulgte ham hele vejen, 
fordi han er kreativ og god til at finde på lege, 
så var der andre, som fandt ud af, at han var let 
at mobbe. De fulgte ham også, og på et tids-
punkt gik Ruben så stærkt til modangreb med 

en pind, at det blev klart for alle, at situatio-
nen var uholdbar. Så kom han på specialsko-
le,” fortæller Maj-Britt.

I nogle år var specialskolen det rigtige sted 
for Ruben. Men på mellemtrinnet (4.-6.klas-
se) begyndte han igen at mistrives. 

”Selvom det er en skole med forstand på 
autisme, var der noget med strukturen og til-
gangen til den enkelte elev, som med tiden ikke 
slog til for Rubens vedkommende. Han tyede 
til computeren, hvor han efterhånden blev par-
keret på fuld tid, fordi man ikke vidste, hvad 
man ellers skulle gøre med ham. Når han blev 
taget fra computerspillet, råbte, skreg og græd 
han. Det gjorde han faktisk det meste af tiden 
– når han skulle ud af sengen, børste tænder, 
spise, tage tøj på, med ud at handle – i ni ud 
af ti situationer råbte, skreg og græd han. Han 
holdt også op med være renlig,” husker hun.

Computer-afvænning
Situationen var uholdbar, men ingen stod klar 

med en løsning. Pædagoger og lærere magte-
de ikke andet, end at lade computeren passe 
Ruben, og efter at have set sønnens tilstand 
forværres i nogle år, tog hans forældre en dras-
tisk beslutning. De solgte parcelhuset – famili-
ens hjem gennem 25 år – og flyttede i en min-
dre lejlighed. På den måde fik de frigjort både 
penge og tid. Herefter tog de Ruben ud af sko-
len for at få rettet op på hans computerspils-af-
hængighed og lære ham at gå i skole igen.

”Der er stor uenighed om autisme og com-
puterspil. Mange mener, at computerens uni-
vers er det eneste fristed for mennesker, der er 
så fokuserede på struktur og forudsigelighed, 
som autister. Jeg er delvist uenig. Rubens for-
hold til computeren var decideret afhængighed. 
Han blev gradvist ude af stand til at tackle alt 
andet i livet. En psykolog, der kendte Ruben, 
advarede os om, at hvis han fortsatte på den 
måde, ville han ende helt tabt for verden med 
en alvorlig psykiatrisk diagnose. Selvom han 
gjorde stor modstand, da vi begrænsede hans 

En overgang var Ruben meget optaget af materialet Silk Clay. I dag er det computere 
– at bygge dem, skabe programmer og spille i sin fritid.  

4
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computerspil, siger Ruben da også selv i dag, at 
han er os taknemlig for, at vi tog det fra ham,” 
fortæller Maj-Britt. 

I sommerferien efter 6.klasse introducere-
de hun og hendes mand det nye dagsskema for 
Ruben – en struktur på dagen, som han kunne 
beholde, når han (som de håbede) en dag kom 
på arbejdsmarkedet. Grundstrukturen lød i al 
sin enkelhed på ”computerspils-fri” fra han stod 
op til kl.15. Mere detaljerede dagsprogrammer 
fastlagde hver enkelt time nøjere. Men det vig-
tigste var minimum syv timer hver dag uden 
computerspil. 

”Ruben protesterede som forventet højlydt- 
råbte, skreg og græd som altid. Men han for-
stod, at der ikke var noget at gøre. Næste dag 
havde han accepteret det,” husker Maj-Britt. 

Hjemmeundervisning for egen 
regning
Opgaven bestod nu i at stable aktiviteter på 
benene i den computerspilsfrie tid. Selvaktive-
ring var nemlig ikke nogen mulighed for Rubens 
vedkommende. Maj-Britt og Dan kom på arbej-
de – ikke mindst da sommerferien var gået, og 
de tog opgaven med Rubens undervisning på 
sig. Dan tog sig af sprog-undervisningen, Maj-
Britt alt det andet. 

”Det var hårdt. Vi oplevede, hvor svær 
Ruben er at undervise. Han vil have en dedi-
keret lærer med tjek på alle fakta. Men det var 
også en tid, hvor vi lærte ham rigtig godt at 
kende – fandt ud af, hvad der kan rykke ham,” 
husker Maj-Britt.

Ét år blev Ruben undervist hjemme. Han 
holdt niveauet fagligt og fik kun lov til at spille 
computer om eftermiddagen i sin fritid. Maj-
Britt, der er sygeplejerske, fortsatte med at 
arbejde 20 timer i aftenvagt, men Dan, som 
er selvstændig med eget reklame- og design-
bureau, måtte gå ned i indtægt uden lønkom-
pensation. Kommunen havde ingen gode alter-
nativer til skolen, hvor Ruben var røget i com-
puterspil-fælden. Men beslutningen om selv 
at undervise Ruben måtte stå for forældrenes 
egen regning. Tabt arbejdsfortjeneste var ikke 
en mulighed, oplyser Maj-Britt nøgternt.

I starten var Ruben meget rastløs, træt og 
fyldt af indre uro. Men efter en tid med ”absti-
nenser” begyndte han at fungere væk fra com-
puterspillet. Han holdt op med at råbe, skrige 

og græde, når et eller andet krævedes af ham, 
og kom stille og roligt over i trivsels-sporet. Han 
blev også engageret i familien igen.  

En skole med forstand på autisme
Hvis han skulle videre, var næste skridt dog 
også op til hans forældre. I sin søgen på net-
tet stødte Maj-Britt på en skole i Skive, Krab-
beshus Heldagsskole, som lød lovende. Her 
så man det som sin vigtigste opgave at uddan-
ne unge med autisme i selverkendelse og i at 
begå sig i verden, som dem de er – ikke at 
lave dem om. 

”Den beskrivelse lød anderledes end det, 
vi havde oplevet andre steder. Vi søgte og fik 
frit skolevalg, og efter sommerferien i 2018 
begyndte Ruben på Krabbeshus Heldagssko-
le i 8.klasse. Herfra gik det bare én vej: frem,” 
smiler Maj-Britt. 

Hun glæder sig over al den ros, Ruben har 
fået af lærerne på skolen i Skive. Selvom han 
mod forventning aldrig kom ud af skolens ind-
slusning-program, hvor hver enkelt elev har 
adgang til sit eget rum, trivedes han nem-
lig hurtigt både fagligt og socialt. Han lærte, 
udviklede sig, havde overskud til sine kamme-
rater og fik særligt ros for at være god til at sæt-
te ord på sine oplevelser – ord der har hjulpet 
de andre elever med at forstå sig selv. 

Det som giver mening – ikke andet
Krabbeshus Heldagsskole kunne også se en 
fremtid med selvforsørgelse for Ruben. Nøglen 
var it – en interesse som hans forældre, lige-
som alle andre af hans interesser, har støttet 
på alle tænkelige måder. 

For Maj-Britt er Rubens udsigt til selvforsør-
gelse og et selvstændigt liv en stor sejr. Her er 
vi tilbage ved ”Rubens ligning” som har været 
hendes rettesnor lige siden hun, som nybagt 
autismeforælder læste bogen ”Verdens klo-
geste dreng” af Kirstin Barnett – mor til den 
dreng, bogen handler om. Kirstin Barnetts auti-
stiske søn gik fra at være dømt ude som umæ-
lende og fuldstændig indelukket i sig selv til 
at blive professor som 12-årig. Sådan går det 
nok næppe Ruben, men nogle vigtige indsig-
ter fra bogen har alligevel hjulpet Maj-Britt til 
at hjælpe sin søn. 

”Ruben er ikke ”verdens klogeste dreng”, 
men bogen hjalp mig til at se, at han har nogle 

”En psykolog, der kendte 
Ruben, advarede os om, 
at hvis han fortsatte på 
den måde, ville han ende 
helt tabt for verden med 
en alvorlig psykiatrisk 
diagnose.
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kompetencer, som han under de rette omstæn-
digheder, kan få rigtig meget ud af. Opgaven 
består i at skabe de rigtige rammer og give 
ham opgaver, hvor han kan bruge sine kom-
petencer. Rettesnoren her er ”det som giver 
mening for Ruben” – ikke andet. Med undta-
gelse af afhængighedsskabende computer-
spil, har vi forsøgt at støtte og opmuntre, alt 
hvad der giver mening for ham – så godt som 
overhovedet muligt. Kun på den måde får han 
adgang til sine kompetencer og kommer i over-
skud,” forklarer Maj-Britt. 

Flere mennesker med autisme har flere res-
sourcer end antaget, mener hun. De har bare 
ikke adgang til dem, på grund af krævende 
rammer og forkerte krav. 

Ruben har blandt andet vist stor interesse 
for materialet Silk-Clay, som han har fået stil-
let til rådighed i rigelige mængder sammen 
med affalds-genstande som toiletruller og lig-
nende. Resultatet har været mange timers god 
beskæftigelse med at skabe alskens fantasiful-
de og flotte figurer. På et andet tidspunkt gik 
interessen på stenslibning og smykkeproduk-
tion. Ruben fik stillet både redskaber, sten og 
værksted til rådighed. 

It er vejen til selvforsørgelse
De seneste år er det arbejdet med elektronik, 
it-hardware og programmering, som har givet 
mening for Ruben. Hans forældre har igen 
stillet værksted til rådighed og efterlyst brug-
te computere og andet it-udstyr i hele deres 
netværk. I dag kan Ruben bygge computere 
og spil-konsoller og programmere både spil 
og programmer. 

Det var elektronik- og it-kompetencerne 
som Krabbeshus Heldagskole fik øje på som 
vejen frem for Ruben. Han blev indstillet til 
it-uddannelsen for unge med en autisme-spek-
trumforstyrrelse, AspIT. Den midtjyske afde-
ling, som ligger i Skive, tog ham på prøve i 
efteråret 2020 og var slet ikke i tvivl: Ruben 
var så rigeligt kvalificeret, og vigtigst: Ruben 
var begejstret. Det var hans forældre også. 85 
procent af eleverne fra AspIT kommer i beskæf-
tigelse efter de tre år på skolen.

Tilbage er blot udfordringen med at få Her-
ning Kommune til at se pointen og bevilge 
Ruben et botilbud i Skive og ikke Herning. 

”Transporten fra Herning til Skive tager alle 
Rubens kræfter. AspIT er kun en mulighed, 

hvis han får et botilbud i Skive. Det har han 
ikke endnu. Men det skal lykkes. Det skal det 
bare,” slår Maj-Britt fast. 

Mod på livet som autisme-familie
Efter afklaringsforløbet på AspIT skulle Ruben 
tilbage til Krabbeshus Heldagsskole, men moti-
vationen var væk. Ruben røg i mistrivselsspo-
ret, og den eneste måde at få ham tilbage i 
trivsel og udvikling nu, er AspIT. Her, og ingen 
andre steder, giver livet nu mening for Ruben. 
Det ved Maj-Britt, og det ved man på Krabbe-
shus Heldagsskole, hvor man gør, hvad man 
kan for at motivere Ruben, men ikke lover at 
det kan lykkes.  

”Vi har virkelig brug for, at Ruben får det 
botilbud tæt på skolen i Skive. Rubens stør-
ste ønske er at bo og forsørge sig selv. Han ved 
præcist hvordan og har forberedt sig på det i 
lang tid,” forklarer Maj-Britt. 

Hun tror på, at det lykkes. Hun tror også 
på, at der er lys for enden af tunnelen for børn, 
unge og voksne med autisme, hvis de selv og 
deres omgivelser accepterer og lever med både 
de begrænsninger og de ressourcer, der ligger 
gemt i deres personlighed. 

”Vi ønsker ikke at stå frem som en møn-
ster-familie. At være autisme-forældre er ben-
hårdt arbejde. Både Dan og jeg har haft mas-
ser af stress-symptomer, og hvis ikke vi hav-
de haft vores tro og muligheden for at lægge 
alt over til Gud, var vi sikkert gået ned med fla-
get flere gange. Men på samme måde som jeg 
fandt inspiration i en amerikansk mors beret-
ning, kan vi med vores historie måske inspire-
re andre autisme-familier – til ikke at give op. 
Vi kan ikke lave vores børn om. Vi kan i ste-
det prøve at give dem så meget som muligt 
af det, som er meningsfuldt for dem – så føl-
ger udviklingen på de andre områder. Jeg tror 
også, vi skal blive ved med at insistere på, at 
de engagerer sig i deres omverden og ikke lade 
dem forsvinde helt ind i den digitale spilvirke-
lighed, som har en magisk tiltrækning på de 
fleste med autisme. Og så skal vi tro på dem – 
også når kommunen og skolen ikke gør,” smi-
ler Maj-Britt.  

aSport

• Koncept af Maj-Britt, Dan og Ruben 
Møller – i samarbejde med Kriste-
lig Handicapforening og stadig under 
udvikling.

• Lørdage fra 10-14

• Et sted i Midtjylland

• For familier med et barn eller en ung 
med autisme (hele familien) 

• Bygget op over en ny sports-inspireret 
aktivitet hver gang

• Styres af en facilitator, der kender 
hvert enkelt barn/ung

• ALLE kan være med til aktiviteten, 
hvor det gælder om at gennemføre 
(ingen konkurrence)

• Detaljeret program og menuen for 
dagens snackpakke digitalt tilgænge-
ligt på forhånd

• Mulighed for at ringe umiddelbart 
inden ankomst (hvad sker der lige nu)

• Mulighed for at være alene i dertil ind-
rettede-rum med livestream fra hal og 
caféområde

• Mulighed for at spise i VIP-område for-
beholdt autister, hvor man skal være 
stille

Se Maj-Britt fortælle om konceptet på:
https://youtu.be/tePffhgpa6g

Familien Møller drømmer om at skabe et 
tilbud, de selv har manglet: En aktivitet for 
familier, der har et barn/ung med en autis-
mediagnose. Konceptet kalder de aSport. 
Herunder fakta: 
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  Af Christina Brorson 
 

Vil du helst være den første i kantinen? 
Eller vil du gerne sidde tæt på døren? 
Det kan godt ordnes. I IT-virksomheden 
Refurb er over 20 procent af arbejdsstyr-
ken ansat på særlige vilkår, og man gør 
gerne en ekstra indsats for at få medar-
bejdere med for eksempel en autisme-
diagnose til at trives. Det giver nemlig 
et godt arbejdsmiljø og plus på bund-
linjen.  

IT-virksomheden Refurb er vokset hastigt siden 
etableringen i 2008. Den sociale profil er kommet 
til hen ad vejen, men er i dag en vigtig del af 
virksomhedens identitet. Pressefoto 

Social - fordi det betaler sig
IT-virksomheden Refurb i Hornslet på Djursland er et 
eksempel på en virksomhed, der ikke har som overord-
net målsætning at gøre en social og miljømæssig forskel, 
men som alligevel i høj grad gør begge dele.

Virksomheden begyndte i 2008 som et hygge-projekt 
for tre kammerater, der mødte hinanden på Skrødstrup 
Efterskole i midt 90’erne, og som havde holdt sammen 
siden. 

”Ulrik (Hjul Andersen red.) havde et par år forinden 
etableret en virksomhed, der opkøbte og solgte brugte 
computere. Nu blev vi enige om at gøre det sammen, 
Martin (Bjørn Mikkelsen red.), Ulrik og jeg. Vi brugte Mar-
tins kælder og ville egentlig bare have det sjovt sammen 
og prøve at tjene penge på det. Hvis vi kunne få reno-
veret og solgt fem computere, ville det være en succes. 
Vi havde alle et andet job ved siden af,” fortæller Peter 
Hove, markedsdirektør i Refurb. 
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I dag er Refurb en virksomhed med 45 ansatte og et 
3000 kvadratmeter stort domicil i Hornslet, som årligt 
indkøber, istandsætter, rengør og sælger 70.000 enhe-
der. I 2020 blev virksomheden kåret af dagbladet Bør-
sen som Gazelle* for andet år i træk. De tre kammerater, 
lykkedes altså med at tjene penge – en hel del penge. 

Miljø som sidegevinst
Økonomien er dog langt fra det eneste, som er lykke-
des for Refurb. Listen over priser, som it-virksomheden 
har modtaget, tæller ikke bare Gazeller. Her findes også 
diverse miljøpriser og sociale anerkendelser. 

Den grønne profil ligger i Refurbs koncept, som går 
på at genbruge IT-udstyr, der ellers var blevet skrottet. 
98 procent af de aflagte computere, tablets og smart-
phones, som Refurb opkøber, bliver brugt igen, og i de 
sidste 2 procent, som består af defekte smådele, gen-
bruges materialerne. På den måde spares naturen for en 
masse miljøfarligt skrot, og CO2-forureningen reduceres 
med 80 procent i forhold til udledningen ved produktion 
af et tilsvarende antal nye enheder.

Der gik et stykke tid, før Refurb begyndte at drage 
kommerciel fordel af sin grønne profil. 

”Som iværksætter løber man bare derhen, hvor der er 
en god forretning, og med Refurb ville vi have succes – 
ikke løse problemer i verden. Det gik dog med tiden op 
for os, at Refurb passede perfekt på ideen om cirkulær 
økonomi. I 2012 ændrede vi derfor vores tagline fra ”brugt 
it” til ”genbrugt it” og begyndte at markedsføre de mil-
jømæssige fordele ved at være kunde hos Refurb,” for-
tæller Peter Hove. 

Potentiale i udkanten
På samme måde med Refurbs sociale profil - som blandt 
andet afspejles i Jobprisen fra AspIT (IT-uddannelse for 
unge med autisme) i 2018 og et opkøb på over 40 pro-
cent af virksomheden i 2020 fra Den Sociale Kapitalfond 
Invest: Den blev ikke til for at løse et problem, men for-
di det betalte sig at tage et socialt ansvar. 

”De første år havde vi vækstrater på 3-400 procent 
og behøvede kvalificeret arbejdskraft hurtigt. Vi var dog 
stadig nødt til at tænke på omkostningerne. I 2011 hen-
vendte vi os derfor til Aarhus Kommune, hvor Refurb 
dengang lå, og fik kontakt til to arbejdsløse teknikere. 
De blev hurtigt værdifulde medarbejdere og arbejder 
her faktisk stadig i dag. På den måde opdagede vi, at en 
medarbejder udover sin faglighed kan have meget godt 
med til en ny arbejdsplads efter et ophold i udkanten af 
arbejdsmarkedet - engagement og loyalitet for eksem-
pel. Ligesom med det brugte IT-udstyr i vores forret-
nings-koncept, begyndte vi derfor på rekrutterings-om-
rådet at søge potentiale i det, som andre overser,” for-
klarer Peter Hove. 

I dag arbejder 22 procent af Refurbs medarbejdere 

Peter Hove startede sammen med sine to kammera-
ter, Ulrik Hjul Andersen og Martin Bjørn Mikkelsen, 
Refurb op som et fritids- og hyggeprojekt i 2008. 
Pressefoto

”Når forskellighed 
rummes og 
udnyttes, skabes 
synergi, og det 
kan også ses på 
bundlinjen

Refurb 

• ”Refurb” kommer af "refurbish" som betyder 
renovere

• Opkøber brugt IT-udstyr af virksomheder, sletter 
data, renoverer og sælger videre.

• Blev stiftet i 2008 som et fritidsprojekt
• Har i dag 45 medarbejdere og håndterer 70.000 

IT-enheder årligt.
• Ejerkredsen består i dag udover de tre iværksætte-

re af Torben og Mette Høi Davidsen, Jakob P. Kok-
felt, samt Den Sociale Kapitalfond Invest

• Refurb er som en af få i Danmark autoriseret 
Microsoft Refurbisher, hvilket giver virksomhe-
den tilladelse til at sælge og håndtere Micro-
soft licenser.

• Ligger i Hornslet på Djursland

(fortsættes s.13)

* For at blive kåret 
til Gazelle, skal en 
virksomhed over fire 
år have fordoblet sin 
omsætning (brutto-
resultatet) med over-
skud (positivt nettore-
sultat) alle fire år. 



Kurser og arrangementer

Velkommen til undervisning og fællesskab med kristent grundlag
I Kristelig Handicapforening udbyder vi hvert år en række kurser og workshops for beboere, 
hjemmeboende medlemmer og medarbejdere indenfor specialområdet. Her får du et overblik over 
kurserne for 2021. Vi håber at se dig!

2021
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For beboere og hjemmeboende medlemmer

Der var engang en stor flok 
kongebørn, der drog til Vestjyl-
land på eventyr. 

På Frøfestival 2021 skal vi på 
eventyr! Vi skal dykke ned i 
de kendte eventyr og selv på 
nye. Vær klar til at møde både 
konger, prinsesser, trolde, feer 
og mange andre.

Vi skal også høre om kongen 
over dem alle! 

Det bliver et brag af en week-
end med fest, sang, dans, 
workshops og venskab – det 
bliver intet mindre end even-
tyrligt!
 
Dato: 17.-19. september
Sted: Frøstruphave Efterskole,
Frøstrupvej 140, 6830 Nørre 
Nebel

Se mere info om festivalen, pris 
og tilmelding på k-h.dk efter 1. 
juni 2021.  

Kalder alle vandhunde og 
landkrabber! Kom og oplev 
den danske natur! Vær med til 
en dag med en masse aktive 
oplevelser, der gør dig klogere 
på naturen. Dagen foregår på 
Kyst- og Fjordcentret, hvor vi 
kommer helt tæt på naturen. 
Du kan komme ud i vandet i 
waders, og fra land kan du fan-
ge fisk. Vi skal også lege med 
vandtryk og fysik, når vi blandt 
andet skal prøve kræfter med 
vandraketter, og til sidst afslut-
ter vi dagen med pandekager 
over bål. 

Stedet har vi helt for os selv, og 
der vil være forskellige aktivi-
teter både på land og vand, så 
alle der har lyst, med og uden 
kørestol, har mulighed for at 
deltage i dagen. 

Dato: 24. april, kl. 9.30 - 16.00
Sted: Kyst- og Fjordcenteret, 
Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted
Pris: 450,- for deltagere og 
150,- for ledsagere
Tilmeldingsfrist: 1. april

Fjord og natur 
workshop 

Frøfestival på eventyr

Bibelen er en stor bog med 
mange ord i. Den handler om 
Gud og en masse mennesker. 
Men hvad betyder alt det, der 
står i Bibelen? Det kan være 
svært at forstå, men vi vil prøve 
at finde den røde tråd. Den 
kan hjælpe os med at finde 
vej i Bibelens mange ord. Kom 
og vær med til to spændende 
kursusdage, hvor vi sammen 
åbner Bibelen med alle vores 
sanser. 

Denne workshop består af 
to kursusdage. Det bliver en 
levende workshop med fortæl-
ling og aktiviteter, hvor vi bru-
ger alle sanser. Det forventes, 
at både ledsagere og deltagere 
er aktive.

’Den røde tråd’ afholdes også i 
Jylland i 2022.  

Dato: 
2. oktober og 13. november
Sted: Sjælland.  
Nærmere detaljer vil blive op-
lyst på k-h.dk senere på året
Pris: 450,- for deltagere og 
150,- for ledsagere
Underviser: Ellen Hessellund
Tilmeldingsfrist: 
14. september 

Den røde tråd 
i Bibelen
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For beboere og hjemmeboende medlemmer

Gospel-kids Special er et 
initiativ for børn med særlige 
behov og deres familier. På 
festivalen skal vi være sammen 
om sang, fest og glæde – alle 
sanser bliver sat i spil, og der er 
mulighed for at tage relevante 
hensyn til den enkelte.  

 Vi ønsker at skabe rammer, 
der fremmer et ligeværdigt 
samvær mellem børn både 
med og uden særlige behov. Vi 
håber, at festivalen kan blive 
et frirum for familier med børn 
med særlige behov, hvor de 
oplever at have tid sammen 
med hinanden og med andre 
familier i en lignende situation. 
Der vil være tilbud om semi-
nar for de voksne, hvor de får 
mulighed for input til deres 
familieliv og mulighed for at 
indgå i et netværk med andre 
forældre.

Dato: 22. - 23. oktober

Sted: Sædding Efterskole, 
Astrupvej 3, 6900 Skjern

Få mere info om festivalen, pris 
og programmet på
www.gospel-kids.dk/special 

Gospel Kids Special 
Festival

Kom og lad din kreativitet 
blomstre. Vi har alt, hvad du 
skal bruge til at skabe smukke 
ikoner. Alt du skal gøre er at 
komme, som du er, og folde dig 
ud.

Gitte Kristensen er underviser 
og hjælper os alle godt igen-
nem dagen i værkstedet. 

Der er kun plads til 10 deltage-
re. Så skal du med, så hold dig 
ikke tilbage.  

Dato: 30. oktober, kl 9.30-15.30
Sted: Karavana, Graham Bells 
Vej 1A, 8200 Aarhus
Pris: 450,- for deltagere og 
150,- for ledsagere
Underviser: Gitte Kristensen, 
pædagog på Kernehuset
Tilmeldingsfrist: 
15. oktober 

Ikon værksted
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Uløste eller fastkørte konflik-
ter kan fylde rigtig meget, og 
mennesker kan vedvarende 
såre hinanden.
Og hvordan forholder det sig, 
når der opstår konflikter på 
en kristen arbejdsplads, hvor 
mange af os er opdraget til at 
være pæne, søde og rumme-
lige – og måske deraf er lidt 
konfliktsky?

På kurset vil deltagerne få 
en grundlæggende viden 
om, hvad konflikter består i, 
hvordan de udvikler sig, og 
hvordan de kan håndteres. Vi 
vil anvende mediationsme-
toden og vil slutte af med en 
praktisk opskrift på konflikt-
håndtering. 

Dato: 19. maj, kl. 9.00 - 16.00
Sted: Torvet, Katrinebjergvej 
75, 8200 Aarhus N
Pris: 750 kr. for medlemmer, 
1250 kr. for ikke-medlemmer
Underviser: Conny Hjelm, 
underviser og supervisor ved 
Center for Diakoni og Ledelse
Tilmeldingsfrist: 7. maj

Thomas Ploug, der er profes-
sor i filosofi og etik, vil ved 
Kristelig Handicapforenings 
årsmøde tale over emnet: 
Menneskeværd. 
Han vil tale om værdigheds-
begrebet i teologi og filosofi 
– tanken om menneskets 
værdighed, sådan som den 
er udfoldet i kristentroen 
og den nyere tids filosofi. 
Thomas Ploug ser nærmere 
på, hvordan denne tanke er 
relevant for aktuelle etiske 
debatter.   

Dagen vil derudover indehol-
de årsmøde, generalforsam-
ling og hyggeligt samvær. 
Det er muligt at deltage til 
foredraget alene.

Dato: 8. maj, kl. 9.30 - 15.30. 
Foredrag: kl 13.00
Sted: Vejle Missionshus,  
Olgas vej 14, 7100 Vejle
Pris: 150,-
Underviser: Thomas Ploug, 
professor i filosofi og etik ved 
Aalborg Universitet og tidlige-
re medlem af Etisk Råd 
Tilmeldingsfrist: 28. april

Menneskeværd
(Årsmøde) 

Hvordan kan 
konflikter højne 
kompetence?

På kursusdagen vil vi arbejde 
med, hvem vi er i arbejdet. 
Vi vil arbejde med at forstå, 
hvorfor vi nogle gange over-
involverer os, og, hvilken pris 
det har på forskellige om-
råder, at være ansat i et job 
hvor vores omsorgskapacitet 
kan blive sat på prøve. Vi vil 
arbejde med, hvad der frem-
mer stress, og hvordan vi kan 
passe på os selv, så vi ikke 
havner i en situation, hvor vi 
bliver følelseskolde og forråe-
de, når vi udfører vores job.
Dagen vil veksle mellem 
oplæg – øvelser og selvreflek-
sion.

Dato: 24. november, kl. 9.00 
- 16.00
Sted: Aarhus. Nærmere de-
taljer vil blive oplyst på k-h.dk 
senere på året
Pris: 750 kr. for medlemmer, 
1250 kr. for ikke-medlemmer
Underviser: Steen Kruse, 
afdelingsleder, par-, familie- 
og psykoterapeut på Center 
for Familieudvikling i Aarhus. 
Steen Kruse, har selv en bag-
grund som socialpædagog
Tilmeldingsfrist: 3. novem-
ber

Kontakttræthed – 
når idealer og vilkår 
i arbejdet udfordrer 
mig

For medarbejdere ansat inden for specialområdet
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på særlige vilkår (løntilskud, jobpraktik, fleksjob eller 
andet). Nogle er senere blev ansat på almindelig vis. 
Fire medarbejdere har en autismediagnose.

Hensyn skaber trivsel
Refurb går gerne en ekstra mil for den enkeltes trivsel. 

”Hvis det er muligt at tage de hensyn, der gør, at 
en sårbar medarbejder kan falde til og fungere, så gør 
vi det. Én vil måske gerne have sine opgaver defineret 
ekstra tydeligt, en anden vil ikke sidde med ryggen til 
døren, en tredje vil helst være først i kantinen. Vi har et 
par kontaktpersoner, man som ny medarbejder på sær-
lige vilkår bliver tilknyttet, og som forsøger at tage de 
nødvendige hensyn. Det er selvfølgelig ikke alle, der 
kan komme til at trives her, men vi lytter og forsøger,” 
fortæller Peter Hove.

Han påpeger, at hensyn tages på de fleste arbejds-
pladser. 

”Når mennesker er sammen, tager vi hensyn til hin-
anden. Jeg har arbejdet i andre store virksomheder, og 
her var både udadvendte og indadvendte kolleger, struk-
turerede og ustrukturerede, konfliktsøgende og konflikt-
sky. I Refurb strækker vi os måske en smule mere, men 
har til gengæld en arbejdsplads med højt til loftet. Når 

Siden 2011 har Refurb samarbejdet med jobcentre, STU’er og AspIT’er på 
rekrutteringsområdet. Pressefoto

Refurbs sociale profil

• 22 procent af medarbejderflokken er ansat på 
særlige vilkår

• Har ansat to kontaktpersoner, som tager sig af 
medarbejdernes individuelle behov

• 4 medarbejdere har autismediagnoser.
• Fik i 2018 jobprisen fra AspIT (en IT-uddannel-

se for unge med autisme)
• Samarbejder med flere jobcentre, STU’er og 

AspIT-afdelinger

forskellighed rummes og udnyttes, skabes synergi, og 
det kan også ses på bundlinjen,” konstaterer han. 

Ikke et aktivitetscenter
Bundlinjen er stadig Refurbs hovedfokus, understreger 
Peter Hove. Måske er det, paradoksalt nok, netop der-
for, virksomheden lykkes med at ansætte medarbej-
dere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejds-
markedet. 

”Vi er ikke et aktivitetscenter, men en virksomhed, 
der skal skabe overskud. Ellers er vi her ikke i morgen. 
Vi tager ikke folk ind for at hjælpe dem, men fordi vi har 
brug for dem. At slå til og kunne udfylde sin rolle giver 
en følelse af værdi, og det skaber tryghed og trivsel. 
Sådan tror jeg, de fleste mennesker er indrettet. Sådan 
har jeg det også selv,” oplyser han.

Refurb ligger i toppen blandt Danmarks socialt 
ansvarlige virksomheder og samarbejder med blandt 
andre AspIT, og forskellige jobcentre og STU’er (Sær-
ligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). I 2020 var virk-
somheden inviteret til Børsens Gazelle-show som en af 
dem, der ”gør en særlig forskel”. Men faktisk har virk-
somheden det lidt blandet med opmærksomheden på 
sin sociale profil.

”På den ene side vil vi gerne inspirere andre virksom-
heder til at være rummelige og give flere en chance. På 
den anden side har vi ikke lyst til at skabe for megen 
opmærksomhed omkring de medarbejdere, som er eller 
har været ansat på særlige vilkår. Jeg tror faktisk ikke, 
at man internt i medarbejderflokken ved, hvem der er 
her på særlige vilkår. Som virksomhed vil vi gerne være 
kendt for det, vi er gode til, nemlig datasikkerhed og 
effektiv IT-renovering. Vi ser medarbejdere – ikke diag-
noser. Der er opgaver, som skal løses, og vi finder de ret-
te til at gøre det. Nogle af dem har tung social bagage 
eller diagnoser, men det gør dem ikke til mindre værdi-
fulde medarbejdere,” understreger Peter Hove. 

(fortsat fra s. 8 ...)
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I 2016 blev Kristelig Handicapforening inviteret til at 
stille op til en bestyrelsespost i Lev (tidligere Landsfor-
eningen Evnesvages Vel), som en såkaldt ”tilsluttet for-
ening”. Det sagde landsbestyrelsen ja til, og landsleder 
Tove Søgaard blev valgt til en af de 7 pladser for tilslut-
tede foreninger i Lev’s 27 mand store bestyrelse. Da der 
næste gang var valg til Lev’s bestyrelse i november 2020, 
var antallet af pladser reduceret til 19, og de tilsluttede 
foreninger fik bare tre af dem. Én af tre pladser blev dog 
efter et fredsvalg Tove Søgaards. Både Kristelig Handi-
capforening og Lev har nemlig været så glade for den 
tætte relation, at samarbejdet fortsætter. 

Indflydelse gennem partnerskab
Fra Kristelig Handicapforenings side er der meget at 
vinde ved at prioritere det arbejde, der følger med en 
bestyrelsespost i Lev, understreger formand Thomas 
Bjerg Mikkelsen: 

”Kristelig Handicapforening er en lille organisation, 
og som sådan opnår vi mest gennem partnerskaber. Vi 
drager i høj grad fordel af at være i netværk med Lev, 
der har flere ressourcer og dermed flere muligheder for 
både at rådgive, skabe tilbud og have politisk indflydel-
se. Ved at være repræsenteret i Lev’s bestyrelse, brin-
ges Kristelig Handicapforenings værdier desuden i spil 
i en ny kontekst.” 

Tove Søgaard selv ser bestyrelsesposten i Lev som 
en vigtig del af sit arbejde. 

”En del af Kristelig Handicapforenings vision går på, 
at vi vil indgå i dialog med og bidrage til at sætte dags-
ordenen i samfundet. Som den største interesseorga-
nisation, der er repræsenteret i Lev’s bestyrelse, har vi 
mulighed for netop sådan en dialog. Og som mindre for-

ening drager vi i høj grad fordel af at være i netværk med 
Lev, der har flere ressourcer og flere kræfter, end vi har.”  

Vigtig værdi-inspiration
Fra Lev’s side sætter man pris på Kristelig Handicapfor-
enings tilstedeværelse og erfaring med at arbejde værdi-
baseret, forklarer nyansat direktør, Anette Christoffersen: 

”Det er dejligt, at Lev som paraply-organisation kan 
være med til at samle bredt i arbejdet for bedre forhold 
til mennesker med udviklingshandicap. Jo flere vi er, jo 
stærkere står vi. Kristelig Handicapforening kan desuden 
være med til at styrke det værdimæssige fokus i Lev. Vi 
vil gerne arbejde for andet og mere end bedre rammer, 
vilkår og retssikkerhed for mennesker med udviklingshan-
dicap. Ligesom Kristelig Handicapforening ønsker vi at 
være med til at sikre et rummeligt og respektfuldt sam-
fund – med plads til alle,” understreger hun. 

Værdsat bestyrelsesmedlem
Lev’s formand, Anni Sørensen, har arbejdet sammen 
med Tove Søgaard i fire år og glæder sig til at fortsætte. 

”Fire af de syv bestyrelsespladser for tilsluttede for-
eninger forsvandt jo ved det sidste valg, men jeg er så 
kisteglad for, at Tove stadig sidder på en af de sidste tre. 
Først og fremmest fordi hun er et utrolig kompetent og 
konstruktivt bestyrelsesmedlem, og så kommer hun fra 
den eneste af vores tilsluttede foreninger, som ikke er en 
diagnoseforening. Kristelig Handicapforening har botil-
bud tilknyttet og mange forskellige slags medlemmer. 
Det gør, at Tove tænker mere organisatorisk, og hun har 
bidraget meget til den fornyelse, som Lev lige har været 
igennem,” lyder rosen fra Anni Sørensen.

KH arbejder i LEV
Landsleder Tove Søgaard tager fire år til i Lev’s hovedbestyrelse. Både Kristelig 
Handicapforening og Lev ser nemlig samarbejdet som en gevinst. 
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Handicapteologi 
åbner troen op

Som teologistuderende opdagede Christopher Aagaard handicapteologien, der studerer 
evangeliet og troen med ”handicap-briller” på. Pointerne herfra har vi imidlertid alle brug 
for at høre, mener han.  

Christopher Aagaard blev gennem 
sine studieår sporet ind på handi-
capteologien og sluttede af med et 
speciale om emnet. Specialet kan 
downloades på www.k-h.dk under 
netversionen af denne artikel. 
Indsendt foto

  Af Christina Brorson 

Christopher Aagaard er bare 27 år, men tog allerede for 
tre år siden hul på livet som engageret præst i København 
Vineyard. Sideløbende har han læst teologi på Køben-
havns Universitet. Processen omkring det afsluttende 
speciale, som han afleverede i foråret 2020, har sat ret-
ning på hans kald og gjort ham klogere på, hvilken slags 
præst og teolog, han gerne vil være. Måske er betegnel-
sen ”handicapteolog”…   

 ”Handicapteologi er en af flere former for såkaldt 
konstruktiv teologi, hvor man også finder andre mino-
ritets-vinklede tilgange såsom feministisk eller økolo-
gisk teologi. For mig at se rummer handicapteologien 
dog nogle helt grundlæggende pointer, som vi alle bur-
de ofre mere opmærksomhed. Hvis man kan være ”han-
dicapteolog” er det derfor det, jeg gerne vil være. Her er 

både stof til eftertanke og masser af opgaver at tage fat 
på,” smiler den nye cand.theol. 

Bog-rygge i Aberdeen
Teologien og præstegerningen lå i kortene for Christo-
pher Aagaard, hvis far er præst, og hvis tre søskende, 
ligesom han selv, alle er gået i farens fodspor. Handicap 
som fokuspunkt blev dog først aktuelt, da han som men-
tor fik sognepræst Erik Hviid Larsen, der arbejder med 
børn og unge med særlige behov i Københavns Stift og 
selv har en datter med Downs. 

”Erik kan slet ikke lade være med at tale om sin dat-
ter, og hvad hun bidrager med. Det har sat sit præg på 
ham som præst, og det kom også til at præge mig som 
hans mentee,” fortæller Christopher. 

I Danmark er handicapteologi dog ikke udbredt i aka-
demiske kredse. Christopher Aagaard havde derfor ikke 

KH arbejder i LEV
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overvejet at skrive speciale indenfor emnet, indtil det gik 
op for ham, at andre akademiske traditioner ser ander-
ledes på området. 

”Min bror var blevet indskrevet på teologi på Uni-
versity of Aberdeen i Skotland, og min far og jeg rejste 
med ham over, da han skulle starte. Vi blev taget godt 
imod og placeret i et kontor, hvor min brors vejleder ville 
møde os. Imens vi sad her og ventede, kom jeg til at se 
på bogryggene i reolerne og blev overrasket. Vi sad på et 
universitet, men bøgernes forfattere var de samme, som 
jeg læser i min fritid. Her var blandt andre bøger af Jean 
Vanier og Henri Nouwen – teologer, som har beskæfti-
get sig særskilt med forholdet mellem handicap og teo-
logi,” husker Christopher. 

Handicapteologi og de blinde pletter 
Bogryggene i det skotske kontor blev en øjenåbner for 
ham. Han fandt ud af, at universitetet i Aberdeen er det 
internationale centrum for theology of disability - handi-
capteologi, og at en af de førende forskere på området, 
John Swinton, underviser her. Han fandt også ud af, at 
man sagtens kan bevare sit akademiske niveau og skrive 
speciale om handicapteologi. Derfor besluttede han at 
fordybe sig i det fagområde, som hans mentor allerede 
havde gjort ham nysgerrig på, og som han i dag mener, 
har nogle vigtige perspektiver på teologi overordnet.  

”Jo mere jeg har arbejdet med handicapteologi, jo 
mere centralt synes jeg, det bliver. Med udgangspunkt 
i mennesker med udviklingshandicap, sætter handicap-
teologien fokus på alle, der ikke intellektuelt kan tage 
evangeliet til sig – alle der ikke kommunikerer med ord. 
For mig personligt ser det ud som om, hele den prote-
stantiske kirke har nogle blinde pletter her,” konstate-
rer Christopher. 

Bibelens vigtige menneskesyn
I sit speciale gør han rede for, hvordan man lægger vægt 
på særlige aspekter i både menneskesynet og synet på 
Kristus og kirken, når ærindet er at målrette evangeliet 
til mennesker med udviklingshandicap.

”Bibelens menneskesyn adskiller sig meget fra det 
syn på succes og vellykkethed, som hersker i den vestli-

ge verden i dag, hvor det gælder om at være selvstæn-
dig og præstere. I kristendommen er mennesket værdi-
fuldt, fordi det er skabt og villet af Gud – ikke fordi det 
præsterer. Evnerne er jo også en gave fra Gud. Der er 
flere forskellige forklaringer på, hvorfor man som han-
dicappet er skabt med andre og større begrænsninger 
i sine evner end mennesker uden handicap. Til syven-
de og sidst hælder jeg til den opfattelse, der hævder, at 
det har vi ikke noget endeligt svar på. Vi ved ikke, hvor-
for Gud skaber nogle af os med fysiske og psykiske han-
dicap.  Men vi ved, at ethvert menneske – handicappet 
eller ej – er uendelig dyrebart for Gud, og det er den vig-
tigste og mest grundlæggende sandhed i Bibelens men-
neskesyn. En sandhed, man som et menneske med han-
dicap kan tage fuldt og helt til sig – akkurat som menne-
sker uden handicap,” forklarer Christopher.

Jesus var også hjælpeløs
At Gud selv valgte at blive menneske – og endda et fattigt 
og sårbart menneske – åbner også evangeliet for menne-
sker med handicap, pointerer Christopher Aagaard. I sit 
speciale citerer han den tyske teolog Ulrich Bach, som 
siger: ”når Gud selv kan komme i hjælpeløshed, så er 
hjælpeløshed ingen fejl, så er svaghed ikke slemt: beg-
ge dele er helliget af Gud”. 

”Jesus valgte da også konsekvent at omgås menne-
sker, der ikke ”passede ind” – de syge, forkastede, syn-
dere. Han identificerer sig fuldstændigt med denne grup-
pe, når han siger ”alt, hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig,” påpeger 
Christopher Aagaard. 

Med Bibelens menneskesyn og Jesu målrettede fokus 
på og identificering med den svage, er det trist og for-
kert, at mennesker med udviklingshandicap ofte har 
været en overset gruppe i kirkelige sammenhænge. Det-

Aktuelle handicapteologiske  
udgivelser: 

• Ordet til dem uden ord, af Lars Nymark Hei-
lesen, udgivet på forlaget Eksistensen i 2020

• Mangefoldet tro og sjælesorg, af Christine Tind 
Johannesen-Henry, udgivet på forlaget Eksi-
stensen i 2019

• Kirken og mennesker med særlige behov, af 
Lars Nymark Heilesen, udgivet på forlaget 
Eksistensen i 2018

   

”Med udgangspunkt i mennesker 
med udviklingshandicap, sætter 
handicapteologien fokus på alle, der 
ikke intellektuelt kan tage evangeliet 
til sig
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te ønsker handicapteologien at ændre på, og et vigtigt 
element i den bestræbelse er at få tro til at handle om 
mere end intellekt. 

Relation snarere end rationale
I den sammenhæng har den førnævnte skotske teolog 
John Swinton nogle vigtige betragtninger, fortæller Chri-
stopher Aagaard.   

”Særligt i den protestantiske kirke, hvor Luthers fokus 
på den enkeltes evne til at tilegne sig evangeliet, fylder 
meget, har vi vanskeligt ved forholde os til troen hos 
mennesker med et stærkt udviklingshandicap, måske 
helt uden sprog. Swintons projekt er at åbne trosbegre-
bet op, så det ikke udelukkende baserer sig på viden og 
forståelse. Han understreger blandt andet, at ingen af 
os ved mere om Gud, end Gud selv har åbenbaret for os. 
Faktisk forstår ingen af os helt, hvem Han er, eller hvor-
for Han ønsker at have et forhold til os. Viden om Gud 
er altså ikke en forudsætning for at tro på Gud. Vi behø-
ver ikke at kunne gennemskue og kortlægge Gud for at 
have en relation til ham. Troen og nåden er gaver, som 
ikke betinges af viden og forståelse.”

John Swinton vil hellere se på relationen end rationalet 
som nøgle til den enkeltes tro.  

”En anden af Swintons vigtige pointer er at understre-
ge evnen til relation som det afgørende ved menneskets 
gudbilledlighed snarere end evnen til at rationalisere. 
Det vigtigste for ”Homo sapiens” – det tænkende men-
neske – er jo ifølge Jesus at elske Gud og andre menne-
sker, ikke at filosofere sig frem til sandheden. Swinton 
påpeger også, at disse to ”relations-påbud” i Bibelen er 
gensidigt afhængige. Vi elsker Gud ved at elske andre 
mennesker og omvendt. I denne trospraksis kan menne-
sker med udviklingshandicap være med på linje med alle 
andre”, forklarer Christopher Aagaard.

Dette kan let underprioriteres i en individualistisk tra-
dition, som den protestantiske, der fokuserer mere på den 
enkeltes forhold til Gud end på fælles ritualer og traditio-
ner. Men ingen af os kan tro alene, forklarer Christopher.
”Swinton giver et eksempel på en kvinde med udviklings-
handicap, som han har lært at kende. Hun er trofast til 
gudstjenesterne uden at kunne forstå prædikenen eller 
salmernes indhold. Men hun følger resten af menighe-
den, når den er stille, reciterer eller synger – på sin egen 
måde. Det er hendes mulighed for at praktisere troen. 
Helt afhængig af de andre, som hun er, er hun et tyde-
ligt eksempel på det, som gælder for os alle: nemlig at 
vi behøver troens fællesskaber.”

Handicapteologiens vigtige bidrag
Udvidelsen af trosbegrebet er ikke bare grundlæggen-
de for handicapteologiens særlige vinkel på evangeliet. 

Den er handicapteologiens vigtige bidrag til den alme-
ne teologi, mener Christopher Aagaard. 

”Da jeg begyndte på mit speciale, opfattede jeg han-
dicapteologien som et nicheområde. Men jo mere jeg har 
beskæftiget mig med området, jo mere synes jeg, at de 
spørgsmål, som handicapteologien stiller, afføder svar, 
som er relevante for alle. Vi har brug for at få trosbegre-
bet udvidet, så det ikke begrænser sig til tanken, men 
fremstår som det mysterium, det er. Et mysterium man 
også kan blive en del af via fællesskabet og relationen 
til sine medkristne – som det for eksempel sker i barne-
dåben, hvor den døbte bliver en del af troens fællesskab 
og får en relation til Gud, uden at forstå, hvad der fore-
går,” understreger Christopher Aagaard. 

Åbne menigheder
En anden vigtig og almengyldig dimension af handicap-
teologien er den praktiske. Lige så vigtigt som det er at 
åbne trosbegrebet op for mennesker med udviklingshan-
dicap, er det nemlig at åbne menighederne. I sit speciale 
gør Christopher Aagaard rede for, at de fleste kirker og 
menigheder ikke er bevidste om, at de mangler menne-
sker med udviklingshandicap i fællesskabet. I princippet 
er der åbenhed og velvilje, men man gør ikke noget for 
at opsøge og indrette forholdene til denne gruppe. Fri-
kirker, som for eksempel Vineyard, hvor Christopher selv 
er ansat, er ingen undtagelse, tværtimod – de mangler 
nemlig folkekirkens brede berøringsflade i samfundet. 

”Vi ser ikke mange mennesker med udviklingshandi-
cap, og det er jeg tiltagende ked af. Jeg er sikker på, at de 
ville føle sig velkomne, hvis de kom. Problemet er bare, 
at det gør de ikke,” konstaterer Christopher Aagaard. 
Det vil han gerne lave om på: ”Jeg tror, det bliver svært 
at lave særlige tiltag for at lokke dem herhen. Jeg tror i 
stedet, at jeg må ud og skabe personlige relationer. Det 
er vejen frem, hvis vores menighed skal blive hel. For vi 
har brug for mennesker med udviklingshandicap og deres 
umiddelbare og uforbeholdne måde at tro på. Den smit-
ter, og den minder os om at Gud er større end vores for-
nuft, og at han ikke elsker os for alt det, vi selv regner ud, 
men fordi vi er hans børn,” smiler Christopher Aagaard. 

  

”…at Gud er større end vores fornuft, og at han ikke elsker 
os for alt det, vi selv regner ud, men fordi vi er hans børn
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2021           Læs mere online: k-h.dk/kalender

20. marts Netværkssamling: Autisme og Tro (Øst)

17. april Netværkssamling: Autisme og Tro (Vest)

24. april Fjord og Natur workshop

8. maj Årsmøde

19. maj Personalekursus: Hvordan kan konflikter højne 
kompetence

24-29. juli ”Med hjerte, mund og hænder” Bibelcamping

17-19. september Frøfestival

2. oktober Den røde tråd i Bibelen (1.del)

22-23. oktober Gospel Kids Special Festival

31. november Den røde tråd i Bibelen (2.del)

Æske-andagt: 
Hver dag med Gud
“Hver dag med Gud” er syv små hæfter med en bøn 
og en sang til morgen og aften alle ugens dage.

Hæfterne er i karton, og hver ugedag har sin egen 
farve. Hæfterne er i A7 format (74 x 105 mm) og 
æsken måler 109 (l) x 80 (b) x 34 (h) mm.

Materialet er tænkt som to små daglige anlednin-
ger til at rette opmærksomheden opad. Med en 
fast bøn og sang til at begynde og afslutte hver 
ugedag skabes tryghed og genkendelighed.

Køb ”Hver dag med Gud” i KH-shoppen på 
www.k-h.dk

Ny dato og nyt sted for 
Kristelig Handicapforenings Årsmøde 2021

Vel mødt lørdag d.8. maj kl. 9.30 i Fredericia 
Missionshus. Vi sørger for en sikker dag med 
afstand og individuel servering, men stadig 
masser af mulighed for hygge og snak.  

Foredrag ved filosofiprofessor Thomas Ploug 
over emnet ”Værdighedsbegrebet i teologi, filo-

sofi og tidens aktuelle debatter”. 
Læs mere om Thomas Ploug, se program for dagen og tilmeld 
dig på www.k-h.dk – under kalenderpunktet. 

Velkommen til 
Årsmøde 2021 Corona, glæde 

og fred!
”Frygt ikke, for jeg er med dig,

fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Jeg styrker dig og hjælper dig,

min sejrrige hånd holder dig fast.” 

(Esajas 41,10)

Vi fokuserer meget på det forfærdelige ved corona. 
Det er også en forfærdelig virus, men jeg fyldes med 
glæde og taknemmelighed over alt det gode, vi har 
omkring os, som goder i livet, årstidernes skiften, 
naturen, og et godt land at bo i med mange mulig-
heder for hjælp, hvis vi skulle rammes af virussen.

Der er håb trods alle de følelser, som corona kan give 
af angst, utryghed og forvirring. Nemlig at Gud, som 
ser os, vil give os fred, tryghed og ro, hvis vi beder 
en bøn til Ham og siger, lige hvordan vi føler det.

Gud har ikke lovet os et liv uden svære ting i livet. 
Han har lovet, at Han er MED OS i livets svære ting. 
FRED VÆRE MED DIG.

   
Af Connie Bjerregaard, Frøjkgården
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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: linda@kernehuset-ans.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: Jette Nørgaard Rosenkrantz
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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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
Anne Jerup
Mobil: 2374 0138
e-mail: anne@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.

KH    bladet
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Er du pårørende til et menneske med udviklingshandicap, 
som ønsker en lejlighed i et af bofællesskaberne tilknyt-
tet Kristelig Handicapforening. Kontakt  da Tove Søgaard 

på tove@k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84 for en plads på inte-
resselisten – den centrale oversigt over potentielt kommen-
de beboere. 

Interesseret i en 
lejlighed?



K
atrinebjergvej 75  •  8200 A

arhus N
  •  tlf.: 8741 0138  •  em

ail: info@
k-h.dk  •  w

eb: w
w

w
.k-h.dk

 Af Hans Jonassen, 
formand for Heragaardens bestyrelse
 
”Lyset skinnede i mørket, og mørket fik ikke bugt med 
det” (Johs. 1,5)

Vi har alle en længsel i os mod lyset. Efter årets korte-
ste dag længes vi mod lyset. Vi har forsøgt at holde mør-
ket væk ved at tænde flere levende lys inde i vore stuer, 
og vi har talt dagene og glæder os til, at mørket fylder 
mindre – til flere lyse timer. Samtidigt er det den største 
glæde, at dette skifte, med flere lyse timer, falder sam-
men med fejringen af Jesu fødselsdag, hvor lyset kom til 
verden for at give os et håb, der rækker helt frem til det 
evige liv, som vi er lovet sammen med ham. 

Det er en helt ny begyndelse for os, der peger hen på 
Jesu offer-død på korset for os, for at sone vore synder.

Tænk, det er den virkelighed, vi må have lov at tro på: 
At Gud i sin kærlighed til os fortabte mennesker sendte 

sin søn, for at redde os fra synden. Når dagene synes tri-
ste, og vi føler os modløse, ensomme, trænger til et knus, 
mangler fællesskab med andre, er henvist til fællesskab 
på afstand, eller på nettet, er påvirket af verden omkring 
os med COVID 19 restriktioner og andre udfordringer, da 
må vi se tilbage på, at lyset kom til verden, og mørket blev 
fortrængt. Det skete alene for din og min skyld.

Vi har behov for at minde hinanden om dette, så lyset 
fortsat må have magten i vore liv.

Takke ham, som gav mig, når sol står op, 

selv at føle morgen i sjæl og krop. 

At al mørkhed svinder og sjæleve, 

blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!

(DDS nr.754 v.3)

Alle gode ønsker om en lys fremtid!

Mod lysere tider

Andagt


