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 Årsberetning for arbejdsåret 2021-2022 

Handicaparbejde med hjerte, mund og 
hænder 
 

Mennesker med kognitive eller fysiske handicap er på en meget konkret måde afhængige af andres 

hjælp. Når samfundet anskuer menneskets værd på grundlag af funktionsevne og præstationer, vil de i 

stigende grad blive set på som uværdige. 

Det kristne menneskesyn bygger på en anden antagelse – nemlig at det enkelte menneske er skabt i 

Guds billede og dermed som et uerstatteligt og unikt individ. Ethvert menneske har værdi, fordi det er 

villet af Gud. 

Dette skabelsesperspektiv er med tiden kommet til at fylde mindre og mindre i vores kollektive 

bevidsthed i samfundet. Vi har fået vanskeligere ved at erkende gudbilledligheden i vores næste og i os 

selv, hvilket er en af vor tids største etiske udfordringer. Det viser sig blandt andet ved, at forståelsen 

af menneskeværd – og dermed livets ukrænkelighed – ofte forsvinder ud af tidens aktuelle etiske 

diskussioner om for eksempel aktiv dødshjælp, fosterdiagnostik og abort. Derfor har samfundet fået 

sværere ved at tilkende de mest sårbare mennesker en særlig beskyttelsesværdi.  

Forrået socialpolitik 
Denne forråelse ses også afspejlet i socialpolitikken. For eksempel viser en helt ny rapport fra Statens 

Institut for Folkesundhed, at den gennemsnitlige levealder for mennesker med udviklingshandicap er 

hele 20 år kortere end for resten af befolkningen. Og uligheden er tilmed steget i løbet af de seneste 8 

år. Vi har den fornødne viden til at ændre på denne negative udvikling, men vi savner politisk vilje til 

at skabe den nødvendige forandring.  

Forråelsen viser sig også, når familier til børn med alvorlige udviklingshandicap ikke får bevilliget 

den hjælp, som de ellers er berettiget til. For nyligt talte jeg med en mor til en dreng med 

udviklingshandicap, som netop havde modtaget et afslag, som efter alt at dømme virkede uberettiget. 

Da jeg spurgte hende, om hun ville anke afgørelse, svarede hun tydeligt bevæget, at hendes personlige 

ressourcer var udtømt – hun havde ganske enkelt ikke flere kræfter til at kæmpe denne sag. 

Etisk stemme 
Kristelig Handicapforening er en meget lille aktør på det socialpolitiske område. Vi har få ressourcer 

og dermed ringe muligheder for at hjælpe udslidte forældre med den konkrete sagsbehandling. Men vi 

har en stemme, som vi kan lade lyde i debatten om handicap og etik. Desuden danner vi paraply for tolv 

bofællesskaber, som i praksis udmønter mange af de værdier, som samfundet er i færd med at tabe.  

Endelig har vi også et meget frugtbart samarbejde med Landsforeningen LEV, Selveje Danmark og 

andre betydningsfulde aktører på handicapområdet. Ved at stå sammen med dem kan vi kæmpe vores 

medlemmers sag og arbejde for at trække samfundet i den rigtige retning. 

Selv om vi er små, kan vi udgøre en etisk stemme i samfundet og danne modkultur til den forråelse, 

som ser ud til at brede sig i samfundet. Og endnu vigtigere: Vi kan fortsætte vores langsigtede arbejde 

med at etablere og udvikle bofællesskaber, som mennesker kan udvikles og trives i som hele mennesker 

i fællesskab med andre.  
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Bofællesskaber i udvikling 
Af vores vedtægter fremgår det, at Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk 

grund: 

a. at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt mennesker med handicap og deres 

pårørende 

b. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for mennesker med handicap og varetage 

disses interesser 

c. at varetage vilkår generelt for mennesker med handicap til bedste for dem selv og deres 

familier. 

Det er tre vigtige pejlemærker, som vi i bestyrelsen holder os for øje, når vi skal træffe beslutninger på 

vegne af foreningen. Den midterste pind om ”at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber” er med 

tiden kommet til at virke for ensidig. Den er tydeligvis formuleret på et tidspunkt, hvor fokus var mere 

på oprettelse end vedligehold og udvikling.  

Virkeligheden er i dag, at vi bruger langt flere kræfter på at servicere og understøtte de eksisterende 

bofællesskaber, end vi gør på at etablere nye bofællesskaber. Derfor kan det være, at vi i det kommende 

år bør arbejde på at få indarbejdet en tilføjelse til formålsparagraffen om, at vi ikke alene skal fremme 

etableringen af nye bofællesskaber, men også udviklingen af de eksisterende.  

I praksis sker der meget på den front. Solglimt i Vildbjerg har således i 2021 indviet en helt ny og 

meget spændende bygning for unge med udviklingshandicap. Sydhjørnet i Vamdrup har etableret en ny 

tilbygning, hvor der blandt andet er indrettet en lejlighed skræddersyet til én beboer med særlige behov. 

Og Skærvebo har bygget seks nye rummelige lejligheder til beboere, som har brug for hjælpemidler og 

særlige faciliteter.  

Dertil kommer de øvrige renoveringer og udbygninger, som er indviet i de senere år, samt det 

projekter, som vi ikke har overblik over. Der finder utrolig meget udvikling sted i disse år – og med det 

stærke gennemgående træk, at bygningerne udspringer af beboernes konkrete og meget forskelligartede 

behov. Personalets behov tænkes også med. 

Fælles identitet 
Medarbejderne i bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforening er en uhyre vigtig del af 

foreningen. Det er dem, som i hverdagen – i mødet med den enkelte beboer – skal levendegøre og 

videreformidle de værdier, som skal kendetegne vores forening. 

Landskontoret har derfor udarbejdet et tilbud til alle bofællesskaber om et besøg, hvor der sættes 

fokus på vores historie, værdier og identitet. På den måde håber vi at kunne højne graden af kendskab 

og tilknytningen til foreningen blandt medarbejderne på de tilknyttede bofællesskaber. Besøgene 

styrker også de ansatte på landskontorets evne til indlevelse i de lokale forhold.  

Bestyrelsen på rundrejse 
Covid-19-pandemien har været en stopklods for mange af vores aktiviteter. Årsmødet måtte i 2021 for 

andet år i træk afholdes online, ligesom en del kurser og workshops måtte udsættes. 

For bestyrelsen har pandemien haft den konsekvens, at vi er kommet længere på afstand af 

medlemmerne og det praktiske arbejde, som finder sted på vores bofællesskaber. Nu er pandemien ved 

at være overstået, og bestyrelsen har besluttet, at vi i de kommende år i videst muligt omfang vil afholde 

vores bestyrelsesmøder rundt om på bofællesskaberne. På den måde vil vi styrke bestyrelsens 

indlevelsesevne i forhold til bofællesskabernes daglige liv og udfordringer.   
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Udvikling af landskontor 
Landskontoret udvikler sig løbende. Mandag d. 2. august 2021 havde vores nye event- og 

sekretariatskoordinator, Hanne Damtoft Sangill, sin første arbejdsdag. Hun var dog på ingen måde et 

ukendt ansigt, da hun i 2020 var barselsvikar i samme funktion. Derfor var hun også fortrolig med en 

lang række af de opgaver, der ventede, og hun har hurtigt fundet ind i rytmen på landskontoret – både 

den samarbejdsmæssige og den faglige. 

Der er ingen tvivl om, at vi har et velfungerende landskontor med tre meget kompetente ansatte. Til 

gengæld må vi erkende, at vi er ved at vokse ud af de eksisterende rammer. De ansatte sidder på to små 

kontorer, og vi har i dag ikke mulighed for at takke ja til f.eks. en virksomhedspraktikant eller ansætte 

en studentermedarbejder – i hvert fald ikke, hvis det indebærer en arbejdsplads på landskontoret. 

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi fra sommeren 2023 skal flytte over i nye lokaler, som 

opføres på Menighedsfakultetets grund. Flytningen bliver en stor opgradering af landskontorets 

rammer. Udover splinternye lokaler og bedre plads, bliver Kristelig Handicapforening mere synlig i det 

fælles kontorlandskab, end det lige nu er tilfældet med kontorer på en forholdsvist afsidesliggende gang 

på første sal. Desuden vil vi med placering i stueplan ud til den befærdede Jens Baggesens Vej opnå en 

langt bedre synlighed.  

Som formand for bestyrelsen glæder det mig, at vi kan få mulighed for at flytte ind i det nye byggeri 

til en pris, som vi er i stand til at betale. Det er vigtigt for os at kunne stille gode faciliteter til rådighed 

for vores medarbejdere. Desuden giver de nye rammer plads til yderligere udvikling. Vi vil fortsat være 

en del af TORVET’s fællesadministration og kan i det hele taget bevare fællesskabet med 

Menighedsfakultetet og de øvrige organisationer på TORVET. 

Planer om nyt bofællesskab 
Sidste år orienterede jeg i min beretning om planer for et kollektiv-lignende miljø for et kristent 

lejlighedsfællesskab for unge studerende med autisme. Menighedsfakultetet er, som nævnt, ved at 

opføre et stort byggeri, som foruden en stueetage med erhvervslokaler også vil komme til at rumme 55 

nye studieboliger/lejligheder. Nogle af disse lejligheder vil – hvis vi finder det rette koncept – kunne 

reserveres til unge studerende med autisme.   

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af fagpersoner samt forældre til unge med autisme, som 

arbejder på at udfærdige det præcise koncept.  

Samarbejde med Center for praktisk teologi og religionspædagogik 
Vi har i flere år drøftet, hvordan vi kan arbejde mere målrettet på sætte den forkyndelsesmæssige side 

af arbejdet mere i centrum. I dette forår er vi blevet inviteret ind i et nyt fagligt arbejde, som er blevet 

til på initiativ fra Menighedsfakultetet og Kristent Pædagogisk Institut.  

De to organisationer har etableret et nyt konsortium, hvor interesserede organisationer har mulighed 

for at samarbejde fagligt om religionspædagogik, forkyndelse, undervisning og sjælesorg. Ved at 

deltage i dette arbejde kan vi få mulighed for at sikre, at mennesker med handicap tænkes mere med, 

når kirken udvikler forkyndelsesmaterialer.  

Hjerte, mund og hænder 
Bibelcampingen ”Med hjerte, mund og hænder”, som er målrettet mennesker med udviklingshandicap, 

har siden opstarten i 2013 holdt til på en campingplads i Haderup. Projektet har udviklet sig, og der 

opstod et behov for at finde en campingplads med mere plads og mere moderne faciliteter. 

Derfor inviterede vi i sommeren 2021 for første gang til bibelcamping på Mørholt Strand Camping, 

hvor der er mange campinghytter og gode faciliteter i det hele taget. Tilbagemeldingerne har været 
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positive, og vi glæder os til – i samarbejde med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Indre 

Mission – at byde velkommen samme sted næste sommer.  

Frøfestival i det fri  
Desværre betød covid-19-pandemien, at vi måtte afstå fra at holde Frøfestival på Frøstruphave 

Efterskole. Til gengæld lykkedes det os at gennemføre to dagsarrangementer på bofællesskabet Elmebo 

og på Haderup Camping. 

Det blev to meget velbesøgte og festlige events med indslag fra blandt andre Hans Jørn Østerby, 

Maibritt Vibe Dørken og bandet Party Troopers. Elever fra Frøstruphave Efterskole bidrog også med et 

indslag i Haderup.  

Selv om de to dage blev en succes, glæder vi os til at arrangere og afholde en ”rigtig” Frøfestival i 

2022, med alt hvad det indebærer af mulighed for fællesskab, hygge og åndeligt fællesskab. 

Økonomi 
Mange foreninger har haft økonomiske vanskeligheder i de seneste to år, hvor foreningslivet har haft 

svære vilkår på grund af corona-restriktioner og nedlukninger af samfundet. Vi kan heldigvis glæde os 

over, at vi på trods af blandt andet et forringet salg af skrabelodder, har haft en god økonomi. 

Regnskabet for 2021 viser da også et tilfredsstillende resultat.  

Fremadrettet er det vigtigt, at vi igen får øget salget af lodsedler. Overskuddet er en vigtig 

indtægtskilde, som også har betydning for, hvor stort et tilskud, vi kan få fra den offentlige pulje til 

støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).  

Donation til App 
”Ferie med Indhold” er en familielejr, hvor man udover almindelige lejraktiviteter, bruger energi på at 

samle ind til et godt formål. I 2021 valgte lejren at samle ind til en fornyelse af vores andagts-app Tid 

til Gud. Der blev indsamlet 50.000 kr., og vi er nu i fuld gang med at opdatere appen. Vi er meget 

taknemmelige over den flotte donation. 

Det frie initiativ 
Historisk er socialt arbejde i høj grad blevet bygget op af et stærkt civilsamfund, der har set samfundets 

store udfordringer og taget ansvar. Private aktører har samarbejdet med de offentlige aktører om at 

skabe løsninger på samfundets problemer.  

Men i dag er det politiske fokus mere på hvem, der må løse opgaverne, end hvordan og med hvilken 

kvalitet, de bliver løst. Det er en politisk-ideologisk tanke, der er næret af, at mantraet ”man må ikke 

tjene penge på velfærd” og ”det offentlige er den eneste legitime udbyder” har fået lov at brede sig og 

i dag styrer den måde, vi taler om velfærd. 

Sammen med Dansk Industri - DI, Dansk Erhverv, Arbejdsgiverforeningen KA, Danmarks Private 

Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler og en række andre organisationer, har vi derfor lanceret et 

forslag til en ny national samarbejdsaftale mellem regeringer, kommuner, regioner, private samt 

selvejende virksomheder på velfærdsområdet. Vi ønsker samarbejde mellem private og offentlige 

aktører med fokus på kvalitet.  

Forslaget blev lanceret i en kronik i Berlingske Tidende, og der er planlagt nogle opfølgende møder, 

hvor centrale politikere er indbudt til at deltage.  
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Tak 
Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til alle jer, der yder en kæmpe frivillig indsats! Tak til 

bofællesskabernes ledere og personale for en stærk faglig indsats, som hviler på klare værdier. Tak til 

medarbejdere på landskontoret for jeres indsats og et berigende samarbejde! Og ikke mindst tak til mine 

kollegaer i bestyrelsen for et inspirerende arbejdsfællesskab! 

 

Thomas B. Mikkelsen, den 12. marts 2022 


