
Velkommen til årsmøde 



Forrået menneskesyn

”Forståelsen af menneskeværd – og dermed livets ukrænkelighed 
– forsvinder ofte 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.”



Etisk stemme

Kristelig Handicapforening har få ressourcer til konkret sagsbehandling – men:

Vi har en stemme, som vi kan lade lyde i debatten om handicap og etik

Vi praktiserer mange værdier, som samfundet er i færd med at tabe

Vi samarbejder med betydningsfulde aktører på handicapområdet



Mange tilbygninger og renoveringer

Solglimt i Vildbjerg har indviet en ny bygning

Sydhjørnet i Vamdrup har etableret en ny tilbygning

Skærvebo har bygget seks nye rummelige lejligheder

Bygningerne udspringer af beboernes konkrete og
meget forskelligartede behov. Personalets behov
tænkes også med.



Bofællesskaber i udvikling

Mangelfuld formålsparagraf?

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.



Fælles identitet

Landskontoret har derfor udarbejdet et tilbud til alle bofællesskaber om et besøg, 
der skal sætte fokus på:
• Historie
• Værdier 
• Identitet

Bestyrelsen på rundrejse



Udvikling af landskontor

Landskontoret flytter, men bevarer tilknytningen til TORVET’s fællesadministration



Planer om lejlighedsfællesskab

• For unge studieparate unge med autisme
• Arbejdsgruppe udfærdiger et forslag til koncept
• Målsætning om opstart i 2023



Religonspædagogisk udviling

• Medlem af nyt konsortium, som er etableret i samarbejde med 
Menighedsfakultetet og Kristent Pædagogisk Institut

• Arbejde med religionspædagogik, forkyndelse, undervisning og 
sjælesorg under ledelse

• Fagligt arbejdsrum under ledelse af professor Kurt E. Larsen



Frøfestival

• To velbesøgte og festlige events
• I 2022 afholder vi en ”rigtig” festival på Frøstruphave Efterskole



Økonomi

• Tilfredsstillende resultat
• Lodseddelsalg en udfordring
• Donation til app



Det frie initiativ

• Samspil med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Arbejdsgiverforeningen KA, 
Danmarks Private Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler m.fl.

• Budskab: Private aktører ønsker at samarbejde med de offentlige aktører om at 
skabe løsninger på samfundets problemer



Tak

• Frivillige
• Ansatte på bofællesskaber
• Ansatte på landskontor
• Bestyrelsen
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