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Fokus på forkyndelse i bred forstand
Forkyndelse er vigtig. For, selvom troen er en gave fra Gud, må vi, for 
at kunne tage imod denne gave, møde hans Ord igen og igen. 

Det talte eller skrevne ord har en stor plads i forkyndelsen, og det er 
rigtig godt for mange af os. Men skal evangeliet om Guds store kær-
lighed nå ud til alle mennesker - også dem med et større eller mindre 
kommunikativt handicap, må vi tage andre midler end det talte og 
skrevne sprog i brug.  

I Kristelig Handicapforening har vi en særlig forpligtelse til at arbejde 
med andre forkyndelsesformer, end dem, der har en højere kognitiv 
erkendelse som mål. Det kan være svært for os som evangelisk-lu-
therske kristne at forstå, at Guds Ord kan nå mennesker i andet end 
det talte og skrevne ord. Men vi tror på, at Gud kan give sig til kende 
på alle sprog - også dem, som mennesker med et stærkt kognitivt 
handicap interagerer med omverdenen i. Her spiller sanserne en stor 
rolle.   

I dette blad sætter vi fokus på forkyndelse i denne brede forstand. 
Temaet er valgt i forlængelse af en række friske tiltag i Kristelig Han-
dicapforening, som netop er udtryk for en opprioritering af arbejdet 
med forkyndelse: 

• Et netværk for forkyndelses-ansvarlige medarbejdere ved   
 bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforening. 

• En arbejdsgruppe med særligt fokus på de udfordringer,   
 som autismen giver. 

• Deltagelse i Menighedsfakultetets nyoprettede konsortie   
 for Praktisk teologi og Religionspædagogik. 

Tre tiltag, som jeg glæder mig utroligt meget over og har store forvent-
ninger til. 

Tove Søgaard,
Landsleder i Kristelig Handicapforening
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Hvis man på filosofisk vis forsøger at slutte sig til et menne-
skes værdi, havner man i dag næsten det samme sted, som 
hvis man tager de teologiske briller på. Det var den overord-
nede konklusion, da professor i anvendt etik ved Aalborg 
Universitet, Thomas Ploug, gennemgik det teologiske og fi-
losofiske værdighedsprincip på Kristelig Handicapforenings 
årsmøde d. 12. marts. Politisk og kulturelt kan det dog være 
noget sværere at holde kursen, demonstrerede han i den 
sidste del af sit oplæg, hvor han gennemgik fem aktuelle 
tendenser, som udfordrer værdighedsprincippet i dag.  

Autonomi, ønsker og    
den lykkelige slave
I sin filosofiske gennemgang rundede Thomas Ploug op-
lysningstænkeren Immanuel Kant (1724-1804), der satte 
selvbestemmelse (autonomi), som dét et menneskes vær-
dighed primært er knyttet til. Næste nedslag var de utilitari-
stiske filosoffer Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stu-
art Mill (1806-1873), som knyttede menneskelig værdighed 
til ønskeopfyldelse. Et menneske behandles værdigt, hvis 
dets ønsker tages i betragtning, mente de. 

Værdighedsprincippet 
- en gennemgang og et kritisk blik 
I den vestlige verden er filosofien og teologien rimeligt enige om, hvordan et menne-
ske bør behandles. Alligevel trives mange tendenser, der sætter værdighedsprincippet 
under pres. Det fortalte professor Thomas Ploug om i sit oplæg på Kristelig Handicap-
forenings årsmøde d. 12. marts. Nedenstående artikel er skrevet på baggrund af hans 
oplæg.

Selvom begge disse opfattelser af et menneskes værd må-
ske stadig trives i visse miljøer, er det dog ikke det fremher-
skende i Vesten i dag. At de ikke slår til, viste retsfilosoffen 
Dan Cohen i 2002 med et tankeeksperiment, der fik beteg-
nelsen ”The happy slave - argument”. Han forestiller sig et 
menneske, som efter eget ønske beslutter at blive slave og 
herefter lever et kummerligt liv med pisk og hårdt arbejde. 
Selvom dette menneske egenhændigt har taget beslutnin-
gen (autonomi) og med slaveriet opfylder sit eget ønske, 
vil de fleste nok hævde, at han eller hun ikke lever et men-
neskeværdigt liv. Noget er galt. Argumentet synliggør, at vi 
instinktivt opfatter menneskelig værdighed som mere end 
selvbestemmelse og ønskeopfyldelse, nemlig retten til at 
blive behandlet som et menneske i enhver situation. Hvis 
et menneske ikke evner at navigere selvstændigt i sit eget 
liv eller efter eget ønske giver afkald på et menneskevær-
digt liv, giver det stadig ikke andre ret til at behandle det 
som andet end et menneske. 

Teologiens tilføjelse 
Med ”The happy slave-argumentet” er man i vestlig tænk-
ning havnet cirka det samme sted som teologien, når det 

”Politisk og kulturelt er der altid 
en fare for at behandle men-
nesker uværdigt - nemlig som 
andet end mennesker,” konsta-
terede professor Thomas Ploug, 
og gennemgik fem tvivlsomme 
menneskesyn, som trives i dag.  

AF CHRISTINA BRORSON
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gælder opfattelsen af et menneskes værdi, og hvordan det 
skal behandles. 

Thomas Ploug indledte sit oplæg med en række skriftste-
der fra både Det Gamle og Ny Testamente, hvor det under-
streges, at ethvert menneske uanset stand og situation skal 
behandles med omsorg og omtanke. Bibelen begrunder 
dog sit værdighedsprincip med andet og mere, end at vi er 
mennesker, nemlig at vi er skabt i Guds billede. Vores værd 
som mennesker bunder i vores gudbilledlighed. 

”Den der undertrykker den 
svage, håner hans skaber, den 
der forbarmer sig over den fat-
tige, ærer hans skaber”, citere-
de Thomas Ploug fra Ordspro-
genes Bog 14,31.

Teologien og filosofien er altså 
enige om, hvordan et menne-
ske bør behandles - nemlig 
som et menneske. Men i teologien er mennesket ikke en-
demålet og begrundelse i sig selv - det er Gud.  

Aktiv dødshjælp og abort
Han påpegede, at både det teologiske og filosofiske vær-
dighedsprincip afviger fra den tale om  værdighed, der ofte 
optræder i for eksempel diskussion af aktiv dødshjælp. 

”Påstanden om, at den syge eller døendes liv er uværdigt, 
har ikke noget med hverken det filosofiske eller teologiske 
værdighedsprincip at gøre. At være syg eller døende er ikke 
smukt, men det er i høj grad en del af menneskelivet og 
derfor ikke uværdigt,” påpegede Thomas Ploug.

Men i diskussionen af abort konflikter det filosofiske og det 
teologisk værdighedsprincip, tilføjede han. 

”Det teologiske værdighedsprincip omfatter alt menneske-
ligt liv - også det ufødte. Derfor kan et foster siges at have 
samme rettigheder som et født menneske. Det filosofiske 
værdighedsprincip knytter sig til menneskelighed, og det 
kan diskuteres, hvornår et foster opnår det.”    

Løbsk eller forsømt    
omsorg for individet
På langt de fleste områder lapper det teologiske og filoso-
fiske værdighedsprincip altså i dag ind over hinanden. Må-
ske fordi de toneangivende fløje begge steder i knap 500 år 
har været inspireret af Martin Luthers fokus på enkeltindivi-
det, bemærkede Thomas Ploug. 

Men side om side med at bestræbelserne på at beskytte og 
respektere det enkelte individ i dag i nogens øjne kan siges 
at være løbet løbsk i identitetspolitik, minoritets-rettigheder 
og bestræbelsen på at være ”woke” i enhver sammenhæng, 
er der stadig masser af områder, hvor værdighedsprincip-
pet sættes under alvorligt pres. Politisk og kulturelt er der 
altid en fare for at behandle mennesker uværdigt - nem-
lig som andet end mennesker, pointerede Thomas Ploug. 
Han kom med eksempler på fem aktuelle menneskesyn, 
der bevirker, at mennesker behandles tvivlsomt eller helt 
uacceptabelt i forhold til værdighedsprincippet. 

Værdighedsprincippet    
under pres - fem tendenser
”Vareliggørelse” - et menneskesyn, der gælder, hvor men-
nesker handles - som oftest til et liv, der kan sammenlignes 
med tidligere tiders slavetilværelse. Eller hvor surrogatmød-
re i fattige lande presses af omgivelserne til at lægge krop til 
en graviditet for betaling. Salg af organer i fattige lande er et 
andet eksempel, hvor mennesker betragtes som ”varelag-

re” og mod betaling accepterer, 
at der øves uoprettelig skade på 
deres krop. 

”Omkostningsgørelse” - et men-
neskesyn, som mange familier 
med handicappede medlem-
mer kender til i dagens danske 
velfærdssamfund. 

”Prioritering i et samfund er 
uundgåeligt. Men man kan godt prioritere og stadig be-
handle mennesker værdigt”, understregede Thomas Ploug. 
Han gav en undersøgelse af samfundets ekstra omkostnin-
ger for borgere med et BMI over 30, som et eksempel på 
tvivlsom forskning. 

”Er denne undersøgelse sat i værk for at forbedre livet for 
borgere med et højt BMI? Eller for at stigmatisere samme 
gruppe?”

”Underholdningsgørelse” - et menneskesyn, som man bør 
være bevidst om, når der for eksempel produceres reali-
ty-TV. Bliver deltagerne blot et middel til god underhold-
ning? Som et eksempel på en film, der behandler netop 
underholdnings-gørelse i sin yderste konsekvens, viste 
Thomas Ploug klip fra Netflix-serien ”Squid Game”. Serien 
beskriver et vanvittigt dødsspil, der koster tusindvis af del-
tagere livet, blot for at underholde et enkelt menneske. 

”Kropsliggørelse” - et menneskesyn der kan lure i kulissen, 
når man for eksempel sætter robotter til at udføre funktio-
ner i ældreplejen. Hvis man glemmer, at den krop, der put-
tes i ”vaskemaskinen”, er mere end en krop, behandler man 
ikke mennesket med værdighed. Et andet og mere subtilt 
eksempel er ”nudging”, som findes mange steder i sam-
fundet i dag. Som eksempel gav Thomas Ploug pissoirer i 
Amsterdams Lufthavn, Schiphol, hvor man for at få urinstrå-
lerne på herretoilettet til at ramme plet, satte kunstige fluer 
i kummen. De skulle få tissende mænd til sigte og ramme, 
og de virkede. 

”Jamen er det ikke ganske uskyldigt? Jo, i og for sig er det. 
Men tankegangen bag rummer kimen til et uværdigt syn på 
mennesket som en input-outputmaskine - behaviorisme,” 
bemærkede Thomas Ploug.

”Objektgørelse” - et menneskesyn, som ligger bag seksuel 
udnyttelse af andre mennesker. Som illustration viste Tho-
mas Ploug et klip fra filmen ”Festen” fra 1995, hvor en vok-
sen søn konfronterer sin far med det misbrug, han udsatte 
sine børn for, da de var små. Farens afslutnings-bemærk-
ning afslører forudsætningen for hans misbrug, nemlig 
hans syn på sine børn: ”I var ikke bedre værd!”.

Den der undertrykker den svage, 
håner hans skaber.

Ordsprogenes Bog 14,31
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Cirka 75 var mødt op, da Kristelig Handicapforening holdt årsmøde d. 12. marts i Vejle Missionshus.  Dagen bød både på 
generalforsamling, ovenstående oplæg ved etikprofessor Thomas Ploug og et drama om lignelsen om den fortabte søn. 
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Formand for Kristelig Handicap-
forening, Thomas Bjerg Mikkelsen 
fortalte i sin formandsberetning 
blandt andet om tilløbet til et 
studiefællesskab for unge med 
autisme og nye rammer til lands-
kontoret. Han nævnte også bofæl-
lesskabernes mange udvidelser 
og forbedringer, som for de flestes 
vedkommende nu er godt i mål.

I KH-boden kunne man
 få sig en snak og måske 

et eksemplar af det ny-
lancerede KH-termokrus

Skønt at kunne mødes 
uden corona-restriktion 
- endda med buffet. Her 

morgenmaden.

Både ansatte, beboere, pårørende, 
forældre fra autismenetværkene og 
venner af foreningen bakkede op 
om årsmødet. 

Fritidsforkynder i DFS, Anne Marie Vejen 
Najbjerg (nummer to fra venstre), instruere-
de et hold fra Solglimt som sluttede dagen 
af med et drama om den fortabte søn. 

Årsmøde 2022
AF CHRISTINA BRORSON

Sanne Andersen fra Sol-
glimt var en del af drama-

holdet. Her i gang med 
scene-udsmykningen. 

Foto: Anne Marie Vejen. 
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Autisme-opgangsfællesskab og    
nye rammer til landskontoret
Den 2. februar 2022 blev første spadestik taget til et, med KH-øjne, interessant nybyggeri. Byggeriet ligger lige overfor Torvet i 
Aarhus, hvor Kristelig Handicapforenings landskontor i dag har til huse, og når det står færdigt om cirka et år, rummer det 55 
studieboliger og 555 kvadratmeter til erhverv. Interessant for KH er, at nogle af studieboligerne efter planen bliver et autisme-op-
gangsfællesskab tilknyttet Kristelig Handicapforening, og nogle af erhvervs-kvadratmeterne hjemsted for et nyt og mere synligt 
landskontor. Arbejdet med både byggeri og de nærmere detaljer omkring begge projekter er i fuld gang. 

INDEFRA
En visualisering 

af det nye byggeri 
– i baggrunden til 

venstre ses Menig-
hedsfakultet, som er 

en del af Torvet.

HVI - landskontoret på tur
HVI - står for Historie, Værdier og Identitet og udgør overskriften, når landskon-
toret i denne tid besøger bofællesskaberne. Det er Kristelig Handicapforenings 
historie, værdier og identitet, det handler om, og målet  med HVI-besøgene 
er ”at styrke følelsen af KH-tilknytning hos den enkelte medarbejder” som det 
beskrives i oplægs-materialet. Indtil videre har Solglimt i Vildbjerg, Skærvebo i 
Løsning og Hjertebo i Hvam haft besøg. 

Landsleder Tove Søgaard holder oplæg for 
Skærvebos medarbejdere. Foto: Christina Brorson.

10-års jubilæum på Sydhjørnet
Fredag d. 4. marts kunne bofællesskabet Sydhjørnet i Vamrdrup fejre 10-års fødsels-
dag. Det skete i festligt lag med god underholdning og taknemmelige taler. Cirka 100 
gæster var mødt op - beboere, ansatte, pårørende og venner af huset. For underhold-
ningen stod en håndfuld beboere og Kristelig Handicapforenings formand Thomas 
Bjerg Mikkelsen, som tryllede.   

Underholdning ved 10-års jubilæet. 

På rejse i Bibelens land
47 beboere, pårørende og medarbejdere fra Ganerbo, Solglimt og Østbæk-
hjemmet var med på den rejse til Israel, som Kristelig Handicapforening i sam-
arbejde med tidligere sognepræst Orla Villekjær stod for sidst i marts. Med 
udgangspunkt i først Jerusalem og siden et hotel ved Genezaret Sø blev det 
til mange ture rundt i det Bibelske land. Oliebjerget, Betlehem og Saligprisnin-
gernes Bjerg var blandt destinationerne.  

Hele rejseselskabet ved Saligprisningernes Bjerg. Foto: Tove Søgaard. 

Autisme og Tro (Øst + Vest)
De to forårs-samlinger i Forældrenetværkene Autisme og Tro (Øst og Vest) fandt sted d. 19. marts og 
d. 9. april og blev besøgt af henholdsvis 25 og 45 forældre. For første gang i netværkenes historie, 
var oplægsholderne mænd med hver sin autisme-relaterede historie. I Værløse fortalte Peter Stieper 
om rollen som far og ægtemand i en familie, der i en årrække blev præget af datterens autisme. I Sil-
keborg fortalte Nikolaj Nikolajsen, om at være karriemenneske, familiefar og sendiagnosticeret med 
autisme. 

Nikolaj Nikolajsen holdt oplæg for Forældrenetværk: 
Autisme og Tro (Vest) d. 9. april. Foto: Christina Brorson.

6 | KH·BLADET 



 KH·BLADET  | 7 

Søren Jacobsen
• Født i 1993 i Bording
• Søn af Mogens og Jytte Jacobsen som blev ledere   
 på Frøjkgården i Holstebro i 2003, hvor Søren   
 og hans fire søskende voksede op i lederboligen
• Gift i 2013 med Signe, som er uddannet ergotera-  
 peut, sammen har de Sofie (6), Kasper (4) og   
 Emma (2)
• Uddannet cand.theol. fra Menighedsfakultetet og   
 Aarhus Universitet i 2021. P.t. jobsøgende
• Bosat med familien i Missionshuset Stjernen i   
 Aarhus, hvor han er portner
• Indtrådt i Kristelig Handicapforenings bestyrelse   
 ved årsmødet d. 12. marts 2022

FAKTA
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Søren Jacobsen (28) er nyt medlem i Kristelig Handicapfor-
enings bestyrelse. Han blev færdig som cand.theol. fra MF 
og Aarhus Universitet i sommer og bor sammen med sin 
kone og deres tre børn i missionshuset, Stjernen, i Aarhus, 
hvor han fungerer som portner. Da han besluttede at stille 
op til Kristelig Handicapforenings bestyrelse, var det ikke 
en impulsbeslutning, men en anledning til at realisere et 
gammelt ønske. 

”Jeg har i længere tid haft et ønske om at støtte Kristelig 
Handicapforening og tænkt over, hvor og hvordan jeg kun-
ne bidrage. Derfor var det ikke svært at finde ud af, hvad jeg 
skulle svare, da jeg blev spurgt om at stille op til landsbesty-
relsen,” fortæller Søren Jacobsen.  

Barndom på Frøjkgården
Kendskabet til Kristelig Handicapforeningen går langt tilba-
ge. Faktisk er Søren vokset op i - eller i hvert fald tæt på - et 
KH-bofællesskab. 

”Da jeg var 10 år, blev mine forældre lederpar på Frøjkgår-
den i Holstebro, og vi flyttede ind i lederboligen, der den-
gang lå i forlængelse af beboernes lejligheder. Det var et 
godt sted at vokse op. Vores forældre var indenfor række-
vidde det meste af tiden, og det skete også, at vi børn hyg-
gede os med beboerne - spillede computerspil eller andet,” 
fortæller Søren.  

Den gode sags tjeneste
Måske skyldes det barndommen på Frøjkgården. I hvert fald 
ser Søren Kristelig Handicapforenings kerneord om, at vi alle 

Ny i lands-
bestyrelsen: 
Det kristne 
menneske-
syn er en 
hjertesag 

er ”elskede og værdifulde” som en meningsfuld overskrift for 
et frivilligt engagement i KH-regi. 

”Det er en hjertesag for mig at arbejde for det kristne menne-
skesyn, der fortæller os, at vi alle er elskede og værdifulde - 
også mennesker, der har forskellige handicap, og som derfor 
ofte bliver overset. I Kristelig Handicapforenings bestyrelse 
håber jeg både at kunne bruge min teologiske baggrund og 
mine erfaringer fra Frøjkgården i den gode sags tjeneste. Jeg 
glæder mig til at komme i gang,” smiler Søren. 
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Kristelig Handicapforening satte sit aftryk på Søren Jacobsen i barndommen via forældre-
nes arbejde på Frøjkgården. Nu vil han gerne lægge sin frivillige arbejdskraft i foreningen.  
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TEMA: Forkyndelsens mange facetter
Forkyndelse er kommunikation, og kommunikation lykkes kun, hvis modtageren tager imod. Dette kræver særlige over-
vejelser, både når det gælder mennesker med et udviklingshandicap og mennesker med autisme.

I dette blad sættes der fokus på forkyndelse i bred forstand. Temaet er valgt i forlængelse af Kristelig Handicapforenings 
seneste opprioritering af området i form af tre forskellige tiltag: 

• Et netværk for forkyndelses-ansvarlige medarbejdere ved bofællesskaberne 
• En arbejdsgruppe med særligt fokus på autisme 
• Deltagelse i Menighedsfakultetets nyoprettede Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

Læs om forkyndelse i bofællesskabs-regi, for mennesker uden verbalt sprog og for mennesker med autisme. Bliv til sidst opdateret på 
KH’s deltagelse i nyt religionspædagogisk konsortie. 

Det skal være kort og fange opmærksomheden med for 
eksempel en bibelfortælling, en uopdragen dukke eller en 
kendt sang, og så må det gerne involvere tilhørerne. Sådan 
lyder nogle af de erfaringer, Lydia Kousholt har gjort sig over 
årene i Kernehusets andagts-team.

Hun har været ansat i bofællesskabet lige fra 2004, hvor 
Kernehuset åbnede dørene, og husker, hvordan det kollek-

AF CHRISTINA BRORSON

Troen er blevet 
deres egen
Lydia Kousholt sidder med i KH’s nyetablerede *forkyndelses-netværk. Hun har i 16 år 
arbejdet med forkyndelse og andagtsliv på bofællesskabet Kernehuset, hvor hun 
glæder sig over beboernes medleven og udvikling.  

tive andagtsliv på stedet har været arrangeret på forskellige 
måder. 

”Helt i starten havde vi en andagts-ansvarlig til hver dag, 
som selv stod for at komme op med noget. Det blev dog for 
omfattende, så vi gik over til bare at læse et stykke fra en 
andagtsbog om aftenen. Men efter et par år tog vi alle på et 
forkynder-kursus i Kristelig Handicapforening og kom hjem 

Lydia Kousholt har 
været ansat på Kernehu-

set, lige siden bofælles-
skabet åbnede i 2004, 

og hun har været på 
andagtsholdet næsten 

lige siden, alene eller 
sammen med andre.  

Ved morgenandagten tæn-
des dette lys med ordene: 

”Vi tænder et lys for ig, som 
har tændt lyset i os”.

tema

tema
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I arbejdsgruppen var vores 
opgave at tænke i overordnede 

rammer for andagterne den
kommende tid.

med fornyet gejst. Nu skulle praksis opgraderes,” fortæller 
Lydia. 

Sanserne i centrum
Kurset havde givet inspiration til at tænke i nye baner med 
en mere visuel og sansebåren forkyndelse, og der blev dan-
net en arbejdsgruppe med tre medarbejdere - heriblandt 
Lydia, som har arbejdet med andagter lige siden. 

”I arbejdsgruppen var vores opgave at tænke i overordnede 
rammer for andagterne den kommende tid og tilrettelægge 
dem, så de var lige til at gå til,” fortæller Lydia og peger på 
et maleri, som er resultatet af en andagts-serie. Maleriet er 
et billede af Daniel og vennerne i løvekulen og blev gradvist 
farvelagt med ét felt hver aften, efter at der var blevet læst 
et stykke af bibelfortællingen. Et andet forløb handlede om 
apostlen Peter og bød på en serie små dramastykker, hvor 
den andagtsansvarlige fik kappe og skæg på og fortalte 
som Peter. Et tredje forløb havde åndens frugter som tema 
og efter gennemgangen af ”kærlighed”, ”glæde”, ”fred” osv. 
blev de hængt som frugter på et træ. 

Ringbindene på Kernehusets 
andagtshylder bugner af lig-
nende forløb med sansebårne 
virkemidler.

Fælles om   
forkyndelsen
De seneste fire år har Lydia 
Kousholt haft tjansen alene 
med at udtænke og planlægge forløb. 

”Det er ikke altid, vi kører med temaer og nye ideer. I som-
merperioden læser vi for eksempel altid andagtsstykker. 

Men selv synes jeg, det er sjovt, at få idéer og udtænke nye 
koncepter.  For tiden arbejder jeg på, at få beboerne mere 

med. Det vil de gerne, og det bli-
ver det bare bedre af, understre-
ger Lydia. 

I december 2021 forberedte hun 
således en julekalender, hvor 
omdrejningspunktet hver dag 
var en fælles oplevelse. 

”En pakke til hver dag rummede 
et kort bibelstykke, en kort tekst 
med én pointe fra bibelteksten 

og udstyr til en fælles oplevelse i relation til teksten. Det 
kunne for eksempel være brænde og en lommelygte til et 
fælles ”bål”, som vi med lyset slukket kunne sidde omkring 
og forestille os, hvordan det må have været for hyrderne på 
marken,” smiler Lydia. 

Plads og opmuntring til troen
Da Lydia i sin tid hørte om det nybyggede bofællesskab i 
Ans, der søgte pædagoger, var hun skeptisk. 

”Jeg har altid haft det lidt anstrengt med steder, som er 
”kristne” uden rent faktisk at være det, og jeg havde ikke 
planlagt at bruge min pædagoguddannelse sådan et sted. 
Men da jeg spurgte ind til, hvad Kernehuset var tænkt til at 
være, kunne jeg godt være med,” husker hun. 

Udover aftenandagten, som der jævnligt bruges både ar-
bejdstimer og kreativ energi på, er troslivet en naturlig del 
af hverdag og fest på Kernehuset. Dagen starter med en fast 
rutine, hvor der tændes et lys, læses et skiftende bibelvers 
og til slut synges ”Gå i fred, tjen Herren med glæde”. Hvis 
der ikke er mulighed for at komme til gudstjeneste søndag, 
holdes der ”søndagsfejring”, som består af en let bearbejdet 
højmesse-liturgi, forkortede bønner, trosbekendelse, tekst-
læsning og tegning. Påsken fejres med en påskevandring, 
og bofællesskabet har også forskellige traditioner med In-
dre Mission i Ans og Evangelisk Luthersk Mission i Tange. 

Man behøver ikke være kreativ ud over det sædvanlige  
for at stå for andagterne i Kernehuset. Bortset fra det frie 

indslag om aftenen, står alt beskrevet her. 
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Det er blevet til en del materiale over årene. 
Det hele findes i ringbind på andagtshylden, 
og det meste digitalt. 
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Når de i dag sætter ord på en 
bøn, er det deres egne ord...

FAKTA

*KH´s forkyndelsesnetværk
• Er i opstartsfasen

• I styregruppen sidder p.t. Hanne Damtoft Sangill   
 og Tove Søgaard fra landskontoret og    
 Lydia Kousholt fra Kernehuset

• Tanken er, at netværket kommer til at rumme 1-2   
 medarbejdere fra hvert af bofællesskaberne   
 tilknyttet Kristelig Handicapforening

Både faste ritualer og kreative andagter er med til at gøre 
Kernehuset til et kristent hjem med plads og opmuntring til 
den enkeltes tro. Beboerne går for det meste aktivt ind i det 
hele, fortæller Lydia. Særligt tydelig bliver deres tilgang, når 
”bedehjertet” går rundt og giver hver enkelt mulighed for at 
formulere en bøn højt eller ved andagten fredag aften, som 
altid holdes af en beboer. 

”Jeg har stået på sidelinjen over årene og oplevet, hvordan 
beboerne har udviklet sig. For manges vedkommende er 
troen blevet deres egen. Når de i dag sætter ord på en bøn, 
er det deres egne ord, og hvis de bliver spurgt om at dele 
noget til en andagt, har de ofte noget på hjerte.” 
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En andagt om hyrder og får. Ofte kan materiale fra LM Kids (Luthersk 
Missions børnearbejde) og DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndags-

skoler) bruges. Man skal dog sørge for at målrette det til beboerne 
- for eksempel ved at pille referencer til skolegang og familieliv i 

hjemmet ud. 

Ugens 
bibelvers 
læses op 

hver morgen.

I en andagts-serie, der handlede om Daniel i løvekulen, blev der 
hver dag farvelagt et felt i dette maleri. Nu hænger det på væggen og 
minder alle om fortællingen. 

Drøm om selv at udgive
I det netop nedsatte forkyndelses-netværk*, glæder Lydia 
sig til at dele andagts- og forkyndelseserfaringerne fra Ker-
nehuset med andre bofællesskaber. Udover ringbindene 
med andagtsmateriale ligger det mest også digitalt - med 
YouTube-links mv. lige til at gå til og eventuelt dele på Kri-
stelig Handicapforenings hjemmeside. På sigt drømmer 
Lydia om, at flere bofællesskaber kan gå sammen og lave 
noget materiale med beboere som formidlere. 

”Jeg ved ikke præcist, hvordan vi skulle gå til opgaven. Men 
jeg tror, der kunne komme noget godt og inspirerende ud 
af for eksempel små videoklip eller en samling vidnesbyrd, 
hvor beboere sætter ord på nogle ting. Det kunne bruges 
i andre bofællesskaber og sammenhænge for mennesker 
med udviklingshandicap, men jeg tror faktisk, at vi alle kan 
lære noget af den enkle og hengivne måde at tro på,” me-
ner Lydia. 
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Hvordan forkynder man ”Ordet til dem uden ord” - altså 
mennesker med et radikalt udviklingshandicap uden sprog. 
Det er titlen på Lars Nymark 
Heilesens seneste bog og no-
get, som ligger ham meget på 
sinde. Som tidligere sogne-
præst med specialkonfirman-
der og nuværende lektor på 
Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter (FUV) i Løgum-
kloster har han beskæftiget sig 
med området både praktisk og teoretisk. Spørgsmålet er 
vigtigt for andre end dem, som står overfor opgaven i for 
eksempel konfirmandundervisning, og det må aldrig for-

Den vigtige forkyndelse 
på sansesproget 
Det kan være svært at forstå, at man ikke behøver at forstå Gud for at opleve troen på 
ham. Men når det gælder mennesker med et radikalt udviklingshandicap uden sprog, 
er det en afgørende pointe, påpeger lektor Lars Nymark Heilesen. Han arbejder med at 
formidle kristendommen til netop denne gruppe.

vises til en teologisk niche, understreger han. Ikke desto 
mindre er det lige, hvad der er sket. Faktisk befinder men-

nesker uden sprog sig i manges 
bevidsthed ikke bare i en niche, 
men helt uden for nummer.  

”I Danmark har vi en stor gruppe 
mennesker med et udviklings-
handicap så radikalt, at de er 
uden verbalt sprog. Men de er 
meget lidt synlige i samfundet, 
og de figurerer heller ikke rig-

tigt nogen steder i folkekirkeligt regi. Tydeligst for mig blev 
det i udvalget, der fra 2008-2014 arbejdede med den nye 
konfirmations-anordning. Vi kæmpede alle for at få men-

AF CHRISTINA BRORSON

Lars Nymark Heilesen bor med sine kone 
på Djursland i en gammel landsbyskole. 

Herfra tager han hver uge til Løgumkloster, 
hvor han underviser på Folkekirkens Un-

dervisnings- og Videnscenter (FUV). 

Det hele begyndte med 
mennesker, der kom til Jesus 
og fik en relation til ham. Først 

bagefter kom alle ordene.

tema
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Mennesker med et radikalt 
udviklingshandicap har også 

deres eget modersmål, 
nemlig sansesproget.

nesker med særlige behov nævnt, og det lykkedes til dels 
med formuleringer om, at alle børn i 3-4. klasse har ret til 
minikonfirmandundervisning og enhver døbt har ret til kon-
firmation. I vejledningen til anordningen foldede vi os ud 
med beskrivelser af undervisningen til konfirmander med 
særlige behov. Først efter at arbejdet var slut, gik det op 
for mig, at de beskrivelser jo ikke gjaldt mennesker med et 
radikalt udviklingshandicap. Også her havde vi glemt dem,” 
erkender Lars Nymark Heilesen.   

Et skjult sprog
Han har senere rådet bod på forsømmelsen med oven-
nævnte bog og i sin undervisning på FUV. Ingen teolog bør 
nemlig være fremmed overfor hverken omgangen med 
mennesker uden sprog eller refleksionerne over, hvorfor 
det er lige så vigtigt at formidle Guds nærvær til dem, som 
til alle andre, mener Lars Nymark Heilesen. Det er også vig-
tigt at vide hvordan. De sidste to 
spørgsmål hænger sammen og 
sætter sanserne i fokus, hvilket 
måske er en del af forklaringen 
på, hvorfor området befinder 
sig udenfor den ”teologiske 
komfortzone”. Teologi som fag 
er kognitivt orienteret. Det er 
ordene og ikke kroppen man 
bevæger sig med dér. Ikke desto mindre udgør sanserne et 
sprog, som vi alle benytter os af hele tiden. 

”Som mennesker interagerer vi først og fremmest med 
verden via vores sanser. Det lille barn sanser verden uden 
ord at sætte på sine oplevelser, og selvom vi senere lærer 
at reflektere vores sanseoplevelser i et verbalt sprog, bli-
ver den ordløse væren i verden ved med at være en del af 
os. Vi bliver umiddelbart berørt af en smuk solnedgang, et 
varmt knus, en lækker middag - måske uden at vi kan sætte 
ord på hvorfor. Mennesker uden ord bliver i dette primære 
sprog, og jeg tror, at det hos dem finjusteres og udvikles, 
netop fordi de ikke har andet. Ligesom døve opøver en 
skærpet synssans, og blinde en skærpet høresans,” forkla-
rer Lars Nymark Heilesen.  

Knus, kors og knækhjerter
I interaktionen med mennesker uden ord, må man der-
for fokusere på det primære og deres eneste sprog - san-
sesproget. 

”I Bibelen læser vi, hvordan evangeliet pinsedag bliver til-
gængeligt for alle på deres eget modersmål. Mennesker 
med et radikalt udviklingshandicap har også deres eget 
modersmål, nemlig sansesproget - igennem dette kan Gud 
blive nærværende for dem. Som forkyndere er det vores 
opgave at ”tale” dette sprog,” forklarer Lars Nymark Heile-
sen. 

Han kommer med eksempler fra sin egen undervisning af 
specialkonfirmander og en praktik på sanseholdet i Gelle-
rup Kirke ved Aarhus. Med kreativitet og omtanke kan de 
fem sanser bringes i spil på mange forskellige måder. Nad-
verens brød og vin og musikken er sansekommunikation til 
alle kirkegængere. Noget at holde i hånden - for eksempel 
et blødt trækors eller et varmt rødt knækhjerte - er andre 
måder. 

Knus og kram eller en hånd, der stryger over håret ligger der 
også megen kommunikation i. 
Her kommer pædagoger og 
pårørende ind i billedet, som 
uundværlige hjælpere. Lars Ny-
mark Heilesen sammenligner 
pædagogen eller forælderen 
med de fire venner, der bringer 
den lamme til Jesus i Kaper-
naum. En medbragt tryg base i 
form af en kendt og elsket om-

sorgsperson er ofte nødvendig, for at mennesker med et ra-
dikalt udviklingshandicap kan tage nyt ind. En god relation 
til præsten eller forkynderen er dog lige så vigtig:  

”Er du min ven” er det grundlæggende spørgsmål som 
mennesker med et udviklingshandicap møder verden med. 
Netop fordi de er så afhængige af deres omgivelser, er det 
et uhyre vigtigt spørgsmål at få svar på. Som kirkens repræ-
sentant er det derfor i mødet med udviklingshandicappede 
ekstra vigtigt at dyrke den gode relation. Her starter al kom-
munikation,” understreger Lars Nymark Heilesen. 

Tro er et relationelt begreb
Han fortæller om et af sine tidligere sognebørn, Isabel, der 
en søndag uventet dukkede op til gudstjenesten med sin 
mor. Isabel er udviklingshandicappet og har ikke noget 
sprog. 

”Det var ikke en gudstjeneste tilrettelagt for hende, og det 
var svært at vide, hvordan hun havde det med bønner og 
læsninger og prædiken. Men da hun havde været til nadver 
og gik tilbage til sin plads, gjorde hun, sådan som hun altid 
gør, når noget har været rigtig godt: klappede vildt i hæn-
derne og hylede af begejstring. Der var sket noget for hende 
i nadveren. Hun var blevet berørt,” fortæller Lars Nymark 
Heilesen. 

En skeptisk betragter vil spørge, hvad der præcist skete for 
Isabel ved nadverbordet. Hvad blev hun berørt af? Hvad 
oplevede hun ved nadverbordet? Forstod hun noget af det 
der skete? 

Svaret på det sidste er både ja og nej, mener Lars Nymark 
Heilesen og påpeger, at vi her er inde ved noget af det helt 
centrale i handicapteologien. En pointe som alle - og må-
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vær til mennesker. Luther siger, at Gud gør det konkrete 
ydre menneskeord til sit eget indre ord. Ligesom når folk 
mødte Guds rige i Jesus og det, han gjorde og skabte med 
sine ord på Palæstinas veje. Ord, handling, vand, brød og 
vin bliver parallelle kommunikationsveje for Gudsordet til 
mennesker, forklarer Lars Nymark Heilesen.

Fremhævelsen af ordenes umiddelbare, konkrete sanse-
barhed, som følger af denne forståelse af Ordet hos Luther, 
er godt nyt og inspiration i formidlingen af Guds nærvær 
til mennesker med et radikalt udviklingshandicap, påpeger 
han. 

”Ord har på den måde ikke særstatus som eneste vej mel-
lem Gud og mennesker. Og i alle sammenhænge gælder 
det, at en prædiken høres med øret og måske forstås med 
hjernen, men om den når hjertet og bliver til en levende 
relation til Gud, er ikke op til hverken prædikant eller til-

hører. På samme måde når vi 
går til nadver, lovsynger eller 
gør andre ting i Jesu navn - for 
eksempel lægger et blødt kors 
eller et knækhjerte i hånden på 
et menneske med et radikalt 
udviklingshandicap. Hvad Gud 
skaber i dette menneskes indre, 
begrænser sig ikke til det, der 
kan måles med intellektet. Nad-

verbrødet, korset og knækhjertet er lige så gyldige kommu-
nikationsmidler som prædikenen”.  

Gudstjeneste for alle
Hvor kreative skal vi da være i vores forsøg på at formidle 
Guds nærvær til mennesker med et radikalt udviklingshan-
dicap? Lars Nymark Heilesen anbefaler gudstjenesten som 
ramme. 

”Bøn, bekendelse, lovsang, dåb, nadver og fortælling har 
været til stede lige fra dengang de allerførste kristne mød-
tes. Der er knyttet nogle løfter til den måde at være sam-
men på, og for mig er gudstjenesten noget uopgiveligt for 
alle kristne. Gudstjenester er knudepunkter af fortættet 
Gudsnærvær og her skal alle kunne være med - også men-
nesker med et radikalt udviklingshandicap.”

Den gudstjeneste, hvor hele menigheden er samlet søndag 
formiddag, kan måske en gang imellem være særligt ind-
rettet, så også mennesker med et radikalt udviklingshandi-
cap kan få noget ud af den. Fællesskabet i menigheden er 
vigtigt. Mere vigtigt er det dog, at alle får mulighed for være 
med til gudstjeneste - også selvom den så ikke ligner en 
almindelig søndagshøjmesse.  

”Kirkerummet og den faste liturgi gør meget godt for man-
ge af os. Men gudstjenesten er jo hverken bundet til kir-
kerummet eller højmesseordningen af 1992. Vi er frie til 
at bede, bekende, lovsynge og gå til nadver på forskellige 
måder. Når det gælder mennesker med et radikalt udvik-
lingshandicap, må vi arbejde på at sætte sanseoplevelsen 
og relationen i centrum, så skal Gud nok gøre resten,” lyder 
overbevisningen. 

FAKTA

Lars Nymark Heilesen
• Cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1980

• Sognepræst i Hvilsager og Lime sogne fra 1981-2016

• Religionspædagogisk stiftsmedarbejder i Aarhus  
 Stift og kateketik lærer på Pastoralseminariet i   
 Aarhus 1992-2016

• Siden 2016 lektor ved Folkekirkens Uddannelses-   
 og Videnscenter, hvor han blandt andet leder   
 netværket: Folkekirken og mennesker med særlige   
 behov 

• Bosat ved Mørke på Djursland

• Gift med Annelise Zeuthen

• Forfatter til bøgerne ”Ordet til dem uden ord” (2020) 
 og ”Kirken og mennesker med særlige behov” (2018) -  
 og meget andet

ske særligt forkyndere - har brug for at blive mindet om, 
nemlig at tro ikke er et kognitivt begreb, men et relationelt. 

”I Bibelen ser vi, at mange af de mennesker som Jesus ud-
nævner til at have en stor tro, ikke gør andet end at opsøge 
ham i magtesløshed og tillid. De afkræves ikke en detal-
jeret redegørelse for deres antagelser og opfattelser, men 
kommer bare til ham. Det hele begyndte med mennesker, 
der kom til Jesus og fik en relation til ham. Først bagefter 
kom alle ordene i Det Nye Testamente og betegnelserne 
”kristen” og ”kristendom”. Hvis man tror, at evnen til intel-
lektuelt at gøre rede for, hvad man tror på, kommer før tro-
en selv, så vender man det hele på hovedet”. 

Luther, Ordet og relationen til Gud
Særligt udsat for at stirre sig blind på kognitiv forståelse 
som forudsætning for tro, er vi måske i vores tradition, hvor 
vi de seneste 500 år har været 
inspireret af Martin Luther og 
hans fokus på Ordet og Ordet 
alene, påpeger Lars Nymark 
Heilesen. Han mener også, 
at Luther hermed uberettiget 
tages til indtægt for en ind-
skrænket opfattelse af tro. Det 
springende punkt er begrebet 
Ordet. Hvordan forstod Luther 
det?

”I dag er det almindeligt at opfatte sproget som en neutral 
form, vi selv fylder indhold og betydning i. Men denne opfat-
telse af sproget slog først for alvor an med Oplysningstiden 
cirka 200 år efter Luther. Når Luther derfor taler om Ordet, 
er det form og indhold i ét. Kærlighed, godhed, barmhjertig-
hed – sådan som vi kender dem i den almindelige, konkrete 
erfaring mellem os. Det ydre, sansebare menneskelige gør 
Gud sig til ét med og bruger i kommunikationen af sit nær-

Ord, handling, vand, brød 
og vin bliver parallelle 

kommunikationsveje for 
Gudsordet til mennesker.
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Hvordan gør man et kristent fællesskab og forkyndelsen her 
”autismevenlig”. Hvad er der brug for? Det er spørgsmål, som 
man i Kristelig Handicapforenings arbejdsgruppe ”Autisme og 
Tro” i disse dage stiller sig selv. Eksakt viden på dette områ-
de findes der ikke meget af, og gruppen har i første omgang 
besluttet at spørge sig for i forældrenetværkene i forhold til 
indsatsområder og ønsker. 
Med i gruppen sidder Mette Kammer Schultz (53), der har en 
amerikansk mastergrad i teologi og selv er sendiagnosticeret 
med autisme. Hvis man tager det forbehold, at ”har du mødt 
ét menneske med autisme, har du mødt ét” vil hun gerne 
fortælle om sine oplevelser med både tro og fællesskab og 
sine tanker om ”autismevenlig” forkyndelse. 
”I udgangspunktet tror jeg, at mennesker med autisme og 
neurotypiske* mennesker efterspørger og længes efter me-

De rigtige 
rammer til 
autisme 
og tro
Da Mette Kammer Schultz kom til tro,
forsvandt meget af hendes frygt og 
fremmedgjorthed. I arbejdsgruppen 
”Autisme og Tro” gør hun nu sit til, at 
andre, der lever med autismens begræns-
ninger, kan få lov at opleve det samme.  

get af det samme i både fællesskab og forkyndelse, nemlig 
følelsen af at høre til og oplevelsen af at finde trosmæssigt 
fodfæste. Men hvis man har autisme, kan man opleve ”glas-
vægge” der hindrer én i netop det,” forklarer Mette. 

Oplevelsen af at være elsket
Selv tog hun i 1991 i en alder af 22 år til USA på baggrund 
af en udlængsel, der set i bakspejlet bundede i den følelse 
af anderledeshed, hun altid har haft, og som måske igen 
skyldes hendes autisme. Hun var ikke troende, faktisk 
overbevist om, at der ikke var nogen Gud. Men ad omveje 
begyndte hun alligvel at komme i en såkaldt megachurch 
tæt på Chicago, hvor hun boede. Her kom hun til tro, og 
langsomt blev nogle af de triste glasvægge, som altid havde 
indrammet hendes liv, brudt ned.   

Mette Kammer Schultz blev omvendt i USA, 
hvor hun oplevede at både fællesskabet og  
forkyndelsen i de store mega-churches  
passede godt til hende. Indsendt foto. 

AF CHRISTINA BRORSON

FAKTA

Arbejdsgruppen: ”Autisme og Tro”
• Medlemmer p.t.: Landsleder i Kristelig Handicapforening, Tove Søgaard, pædagog Lydia  
 Kousholt, samt Daniel Kristiansen, Mette Kammer Schultz og Andreas Østerlund,   
 som alle er teologer. 
• Blev dannet i 2021 og afsøger p.t. behov og ønsker i forhold til aktiviteter og materialer. 
• Har du input til gruppen, så send dem til tove@k-h.dk

tema

Neurotypisk = beteg-
nelse for (et menne-

ske med) en hjerne, som 
ikke lever op til nogle 
diagnosekriterier, som for 
eksempel autisme eller 
ADHD. 

Kilde:  
specialisternesolutions.dk
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FAKTA

Mette Kammer Schultz
• Født i 1969

• Opholdt sig i USA fra 1991 til 2018

• Tog i 1997 en MBA (Master og Business    
 Administration) fra Loyola University of Chicago

• I 2014 uddannet Master of Divinity fra Trinity   
 Evangelical Divinity School, Chicago

• Kom til tro i 2007

• Kom i tre forskellige kirker, som ligger i Chicago og   
 forstæder: Moody Church, Christ Church Lake Forest og  
 New Hope Christian Fellowship  i Chicago. I alle tre kirker  
 var hun frivillig bibelunderviser - sammenlagt otte år 

• Diagnosticeret med autisme i 2019

”Jeg havde aldrig følt mig elsket. Min søster har ikke haft det 
sådan, og jeg er overbevist om, at vores forældre ikke elske-
de hende mere. Men jeg har været sværere at nå ind til, og 
jeg tror, det skyldes min autisme. Det ændrede sig, da jeg 
kom til tro. For første gang turde jeg stole på, at der var en 
mening med, at jeg var sat på jorden. At jeg ikke bare havde 
lov til at være her, men at jeg var her, fordi Gud elskede mig 
og ønskede, at jeg skulle være her,” fortæller Mette. 

Med oplevelsen af at være elsket forsvandt også meget af 
den frygt, som før prægede hende. 

”Min store usikkerhed og frygt blev mindre. Jeg tror, det var 
fordi, jeg turde begynde at lære mig selv at kende, at stå 
ved mig selv. Noget af den energi, jeg før havde brugt på at 
maskere mig i samvær med andre, kunne jeg nu bruge på 
at være mig selv,” forklarer Mette. 

Social rummelighed     
og klar forkyndelse
Troen er først og fremmest en 
gave fra Gud, understreger 
hun. Men hun fik den i rammer, 
der passede til hende, og som 
gjorde, at hun følte sig godt til-
pas. 

”Jeg har altid følt en stor læng-
sel efter at være social, men 
haft svært ved det. I det ameri-
kanske kirkefællesskab mødte jeg tålmodighed, respekt og 
kærlighed. Jeg følte mig ikke forkert. Desuden var man for 
det meste sammen om noget - undervisning, gudstjeneste 
eller andet. Socialt samvær, hvor hovedformålet er at være 
sammen, blev ikke dyrket så meget som i Danmark.”

Forkyndelsen talte også til Mette. 

”Det var klar tale. Kristendommens grundsandheder var 
ikke til forhandling, og man turde godt sige, at her var 
sandheden - sandheden om livet og mig selv, som jeg altid 
havde søgt efter. Det var ikke sådan, at ingenting var til for-
handling, men det vigtigste i kristendommen var objektive 
sandheder, som ikke var til subjektiv fortolkning, og som 
jeg derfor kunne støtte mig til.” 

Autisme(u)venligt?
Skal Mette selv analysere det gode match mellem sin egen 
autisme og det amerikanske kirkefællesskab, som hun blev 
omvendt i, bliver de afgørende forhold netop det rumme-
lige og kærlige, men afledte fællesskab, hvor man var fæl-
les om andet end hygge og smalltalk. Ligesom den klare, 
moderat autoritative forkyndelse, der åbnede op for mødet 
med Gud. 

Når det gælder eksplicit ”autismevenlige” arrangementer 
oplever hun derimod ikke sig selv som tilhørende målgrup-
pen. 

”Forleden læste jeg om et arrangement omkring en film-
forevisning, som skulle være særligt autismevenligt. Lyset 
ville være dæmpet, stod der, og man var velkommen til at 

sidde og fingerere med ting og sager, ligesom man var fri til 
at komme og gå, som man havde behov for. Jeg elsker lys, 
og jeg ville irritere mig over, at de andre deltagere gik ud og 
ind eller sad og fingererede med ting. Jeg havde slet ikke 
lyst til at deltage i sådan et autismevenligt arrangement,” 
griner Mette. 

Et fællesskab af neurotypiske* og mennesker med autisme 
er det bedste, mener hun. 

”Sætter man udelukkende mennesker med autisme sam-
men, vil der være en risiko for, at vi alle bare går rundt i 
vores egen lille verden, og det kommer der ikke noget fæl-
lesskab ud af. Jeg tror på, at blandede fællesskaber er det 
bedste”.

En ekstra indsats for    
mennesker med autisme
Sandheden om at alle mennesker med autisme er forskel-
lige og på forskellige måder tackler de træk, som de måske 

har til fælles, gør det ikke let at 
lave autismevenlige arrange-
menter og fællesskaber, erken-
der Mette. Ikke desto mindre 
giver det mening at arbejde 
med området. Alle mennesker 
har brug for at møde Gud - også 
mennesker med autisme, som 
måske vil opleve det samme 
som Mette, nemlig ny frihed og 

fred i oplevelsen af at høre til hos Gud og vide sig elsket af 
Ham.

”Gud kan det, mennesker ikke kan. Vi har alle brug for at 
finde hjem til Ham, også mennesker med autisme. Men li-
gesom der er sandsynlighed for, at vi vil opleve en ekstra 
stor befrielse ved at komme til tro, har vi måske ekstra brug 
for hjælp til at finde derhen. Derfor tror jeg, det er vigtigt at 
blive ved med at arbejde på fællesskaber og forkyndelse, 
som taler til os - selvom vi er meget forskellige.”

Noget af den energi, jeg før
havde brugt på at maskere mig i 
samvær med andre, kunne jeg 
nu bruge på at være mig selv.
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FAKTA

Religionspædagogisk konsortie       
(en del af MF’s Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik)

• Faglig leder: Professor dr.theol. Kurt Larsen
• Medlemmer p.t.: Menighedsfakultetet (MF), Kristent Pædagogisk Institut (KPI),    
 Kristelig Handicapforening (KH), kristne efterskoler og gymnasier
• MF har fået 200.000 kr. fra Borgfonden til indledningsvist at gennemføre en undersøgelse af de 
 aktuelle religionspædagogiske behov/ønsker i Danmark. Speicalområdet indgår i undersøgelsen

16 | KH·BLADET 

Menighedsfakultetets (MF’s) netop lancerede religionspæda-
gogiske konsortie under Center for Praktisk teologi og Religi-
onspædagogik er begyndelsen på et langt og sejt, men vigtigt 
træk, fortæller professor dr.theol. Kurt Larsen, som er faglig 
leder af konsortiet. 
”Målet med at satse på religionspædagogik er på sigt at kun-
ne tilbyde vejledning og undervisning indenfor dette område 
på højt niveau. Vi vil bringe mennesker med erfaring og pas-
sion for sagen sammen og facilitere projekter, der kan tilveje-
bringe ny viden eller tilbyde konkrete religionspædagogiske 
håndsrækninger - i form af for eksempel undervisning eller 
materialer,” forklarer han. 
Religionspædagogik er ikke et prioriteret område indenfor fa-
get teologi. Ikke desto mindre er undervisning en vigtig del af 
præstearbejdet efter endt uddannelse. Det har trosoplæring 
altid været, pointerer Kurt Larsen. 
”Tro er en gave fra Gud, men det betyder ikke, at man ikke 
skal satse på undervisning. Det har man vidst lige siden old-
tiden, hvor det for eksempel krævede tre års intens under-
visning, før man kunne blive døbt. Luthers Lille Katekismus 
og Indre Missions Søndagsskoler er andre eksempler på højt 
prioriteret undervisning, som har lagt fundamentet for unges 
eller voksnes tro,” skitserer Kurt Larsen.  

KH i religions- 
pædagogisk 
konsortie*
Menighedsfakultetet har netop lanceret en ny  
satsning indenfor religionspædagogik. Kristelig  
Handicapforening sidder med ved bordet. 

En spændende proces
I dagens Danmark er oplæring i den kristne tro ved at for-
svinde helt ud af almindelig skolegang. Desto vigtigere er 
det at kunne tilbyde god (mini)konfirmand-undervisning 
og i det hele taget bevare fokus på at formidle og oplyse 
om den kristne tro, påpeger Kurt Larsen og understreger, at 
dette også gælder mennesker med særlige behov. 
”Det er godt, at Kristelig Handicapforening er blevet en 
del af projektet, for evangeliet skal formidles til alle - også 
mennesker med et udviklingshandicap. Personligt har jeg 
ingen specialviden på dette område, men jeg mener, at det 
bør være et særligt fokus i en bibeltro institution. Vi håber 
Kristelig Handicapforening kan bidrage med erfaringer og 
målrette ønsker til eventuelle satsninger,” siger han.
Det samme gør event- og sekretariatskoordinator, Hanne 
Damtoft Sangill, som skal repræsentere Kristelig Handicap-
forening i det nydannede konstortie.
”Jeg glæder mig til samarbejdet omkring religionspædago-
gik og tror, det kommer til at gå godt i spænd med de to 
nye KH-arbejdsgrupper, som netop har lagt fra land - med 
fokus på trosformidling til mennesker med henholdsvis 
autisme og et udviklingshandicap. Jeg glæder mig til at se, 
hvad vi kan bidrage med, og hvad vi kan tage med ud til 
liv i KH’s sammenhænge - for eksempel bofællesskaber og 
netværk”. 

AF CHRISTINA BRORSON

Konsortie = 
sammenslutning af 

to eller flere erhvervs-
virksomheder, personer 
el.lign., typisk dannet 
med henblik på gennem-
førelse af et projekt inden 
for rammerne af et fælles 
selskab. 

Kilde: ordnet.dk

Event- og 
sekretariats-
koordinator 
i KH, Hanne 
Damtoft 
Sangill.

Professor 
dr.theol. 
Kurt Larsen.

tema
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Hannes 
kreahjørne

MinløkkeMULEPOSER

Hvad kan du bruge – til inspiration:
• Mulepose(r) – jeg har fundet mine hos CCHobby:   
 www.cchobby.dk/catalogsearch/result/?q=mulepose 

• Tekstilmaling – jeg har købt maling i Stof & Stil:   
 www.stofogstil.dk/produkt?Search=soft%20tex 

• Tekstiltusher. De kan købes flere steder og i mange  
 farver – Jeg har købt mine hos CCHobby:    
 www.cchobby.dk/catalogsearch/result/?q=  
 tekstiltusch

• Alfabet stencil – min er fra Stof & Stil:    
 www.stofogstil.dk/plast-stencil-alfabet-21x30cm
 Har man stencils med motiver, kan de også være fine  
 at bruge.

• Skumsvamp eller skumpensel
• Frugt og grøntsager
• Snor
• Korkpropper
• Vatpinde
• Skabelon af pap
• Pap, stof eller andet til at lægge ind i posen,   
 når du maler på den – ellers går det igennem på  
 bagsiden
• Evt. strygejern
OBS: Den her liste er til inspiration.    
Gå på jagt hjemme hos dig selv og i naturen.   
Du kan lave tryk med alt muligt!

Pose med hjerte af prikker: Klip en hjerteskabelon i pap og læg den på posen. Dup 
prikker rundt om hjertet. Jeg har både brugt korkprop og vatpinde for at få forskellige 
størrelser.

Pose med tekst: Elsket & Værdifuld: Jeg har brugt en alfa-
bet-stencil og duppet med en skumpensel, man kan også klippe 
en skuresvamp i mindre stykker. Kirsebærrene er lavet med 
korkprop og sort tekstiltusch.

Citronpose: Halvér en citron 
og dyp den i maling – dup den 
evt. først af på papir så du får en 
fornemmelse af, hvordan trykket 
bliver. Hvis der er for meget maling 
på, er det svært at se citronstruk-
turen.

med tryk
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Vi vil i Kristelig Handicapforening gerne være med til at passe på miljøet og en ting, det er nemt at ændre på, er at nedsætte vores 
forbrug af plastikposer. Gennem et stykke tid har vi solgt muleposer med teksten ”Elsket & Værdifuld” på vores hjemmesideshop: 
https://k-h.dk/vare/elsket-vaerdifuld-mulepose/, men de er meget snart udsolgt. Heldigvis kan du dekorere dine egne mulepo-
ser, og så kan du jo også helt selv bestemme, hvordan de skal se ud         Her kommer nogle eksempler:

SÅDAN GØR DU:

TIP: 
Tip: I stedet for 

muleposer kan du 
også dekorere t-shirts, 

viskestykker - og alt 
muligt andet 

(fortsættes næste side)
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Skolerne i Stubbekøbing
- særlige skoler til særlige behov

LivogJob
Specialefterskole for elever i 8. - 10. 
årgang. Der er plads til 55 elever på 
store værelser. 
Undervisningen lægger vægt på elev-
ernes almene dannelse i praktiske og 
teoretiske fag. Der er mulighed for 
afgangsprøver i enkelte fag.

STU-uddannelse med botilbud efter servi-
celoven til unge mellem 17 og 25 år. Der er 
16 pladser.
Undervisningen veksler mellem teoretiske 
og praktiske fag samt praktikker og en-
gagement i lokalsamfundet.

Skolerne er oprettet af Luthersk Mission og er beliggende med 600 meters afstand. 
Begge skoler har fuld tilgængelighed og optager derfor også elever med fysiske handicap.

Kontakt Stubbekøbing Efterskole på tlf 54441700         
mp@stefalster.dk • www.stubbekoebingefterskole.dk

Kontakt LivogJob på tlf 54441705         
mail@livogjob.dk • www.livogjob.dk
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Kalender Læs mere på k-h.dk/kalender

16. - 18. sept. Frøfestival

  1. oktober  Netværkssamling: Autisme og Tro (Øst)

12. november Engleværksted

17. november Kursus: Kommunikation med 
pårørende på ”Krap’sk”

2022

  2. juni Kursus: Hvordan kan konflikter højne 
kompetence?

23. - 28. juli Bibelcamping ”Med hjerte, mund og 
hænder”

27. august 
(+ 26. nov.) 

Den røde tråd i Bibelen 

(Genopslag) Ønskes: Mailadresser!
Kristelig Handicapforening mangler medlemmernes mailadresser. Skriv en mail med dit/jeres navn(e) til  
christina@k-h.dk, så vi kan få medlems-kartoteket opdateret. 1000 Tak!

God fornøjelse! Kh. Hanne

Pose med æbler og tekst: Halvér et æble, dyp æblet i maling eller brug en pensel til at male 
æblet og dup æblet på posen. Brug en tusch til at tegne stænglen. Jeg har brugt stencil til 
bogstaverne, men man kunne naturligvis også skrive med tusch i frihånd.

Fiksering: Afhængig af hvilken type maling, du bruger, kan tørretiden variere og noget 
maling skal fikseres ved strygning efter endt tørretid for at det kan holde til at blive 
vasket.
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Kristelig Handicapforening

Elmebo 
Elmevej 4 B | 4293 Dianalund | 
tlf. 5828 6890 |web: elmebo.dk

Frøjkgården
Thorsvej 73 | 7500 Holstebro | 
tlf. 9748 5892 | 
web: asperger-holstebro.dk

Ganerbo
Klostervej 108 | 6900 Skjern | 
tlf. 9736 1929 | web: ganerbo.dk

Heragården
Koustrup Allé 15 B, Lind | 7400 Herning
tlf. 9627 3100 | web: heragaarden.dk

Hjertebo
Hvamvej 105 | 9620 Aalestrup | 
tlf. 8776 9000 | web: hjertebo.dk

Kernehuset
Rugvænget 60 | 8643 Ans | 
tlf. 8688 8628 | web: kernehuset-ans.dk

• Heragården
• Skærvebo

Tilmeld dig Kristelig Han-
dicapforenings nyheds-
brev på www.k-h.dk - og 
bliv opdateret om seneste 
nyt hver måned. 

Skærvebo og Annekset
Haremarksvej 76 | 8723 Løsning | 
tlf. 7565 0990 | web: skaervebo.dk

Solglimt
Nørrevænget 1 | 7480 Vildbjerg | 
tlf. 9713 3459 | web: solglimt-vildbjerg.dk

Sydhjørnet
Grønnegade 3 | 6580 Vamdrup | 
tlf. 2452 8998 | web: sydhjornet.dk

TreHusE
Frødalen 5 | 2630 Høje-Taastrup | 
tlf. 4330 0070 | web: trehuse.dk

Valmuen
Kannikevangen 12 | 3720 Aakirkeby | 
tlf. 5697 0717 |  
web: valmuen-aakirkeby.dk

Østbækhjemmet
Industrivej 19 | 6870 Ølgod | 
tlf. 7524 5947 | web: ostbaekhjemmet.dk

Landskontor
Katrinebjergvej 75 | 8200 Århus N
tlf. 8741 0138 | mail: info@k-h.dk | 
web: www.k-h.dk

Formand Thomas Bjerg Mikkelsen
tlf. 6010 7880 | mail: formand@k-h.dk

Landsleder Tove Søgaard
tlf. 3066 4084 | mail: tove@k-h.dk

Event- og sekretariatskoordinator
Hanne Damtoft Sangill 
tlf. 2374 0138 | mail: hanne@k-h.dk

Kommunikations- og    
sekretariatskoordinator
Christina Hummelmose Brorson
tlf. 2934 0138 | mail: christina@k-h.dk

Bliv medlem | Henvendelse via hjem-
mesiden eller landskontoret.

Kontingent | 250 kr. for enkeltpersoner 
og 400 kr. for par om året.

Husk at melde flytning til  
landskontoret

Støt KH økonomisk | Kristelig Handi-
capforening er afhængig af indsamlede 
midler og gaver. Kontakt landskontoret, 
hvis du ønsker at give et fast beløb til KH. 
Du kan selv vælge, om du vil betale hver 
måned, kvartalsvis eller årligt, og indbe-
talingen kan foregå automatisk via PBS.

Gaver kan indbetales på gironummer 
207-2645 eller bankkonto: 9570 
3385131259. Det er også muligt at ind-
betale engangsgaver med dankort via 
hjemmesiden.

Bofællesskaber Ledige boliger 
i bofælles-
skaberne

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.
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INTERESSERET I 
EN LEJLIGHED?

Er du pårørende til et menneske med udviklingshandicap, som ønsker en lejlighed i et af bofællesskaberne til-
knyttet Kristelig Handicapforening. Kontakt da Tove Søgaard på tove@k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84 for en plads på 
interesselisten – den centrale oversigt over potentielt kommende beboere.

Modtag vores 
nyhedsbrev
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”Kære venner, I har oplevet Guds 
nåde, og derfor beder jeg jer ind-
trængende om at give jer selv til 
ham som en levende offergave. Det 
glæder Gud, og det er den åndelige 
måde at tjene ham på. Jeres liv skal 
ikke styres af verdens tankegang. 
Lad i stedet Guds Ånd forvandle je-
res tanker og vaner, så I kan glæde 
ham ved at leve efter hans vilje som 
gode og modne kristne. På grundlag 

af den nåde, som Gud har givet mig til at tjene ham, siger jeg 
til enhver af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end hvad 
der er rimeligt, men bedøm jer selv ud fra, hvor stor en tro 
Gud har givet hver enkelt af jer. Ligesom et legeme består 
af mange dele, og hver del har sin særlige funktion, såle-
des udgør alle vi, som tilhører Kristus, ét legeme. Vi hører 
sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme 
legeme.”

Romerbrevet 12:1-5

Der er en enorm dybde i disse vers, som Paulus har skrevet 
til menigheden i Rom. Jeg vil prøve at tage fat i et par af 
dybderne, som har gjort stort indtryk på mig. 

Der er en visdom i at overgive hele sit liv til Gud, og at han 
får mulighed for at lede hele vejen. Det kan skabe utryghed 
at slippe sin egen vilje og visioner for derved at tjene Gud 
og lade ham få dagsordenen i vores liv. Vi lærer at begå os 
i verden på godt og ondt med verdens tankegang og den 
visdom, som findes der. Men Paulus opfordrer os til aktivt at 
tillade Helligånden at vejlede os, forvandle vores tanker og 
vaner, så vi kan handle og leve efter Guds hjerte, for i egen 
kraft kan vi bare ikke.

Er ordene stadig aktuelle i dag? Ja, det er skrevet til menne-
sker dengang, som havde et valg, om de ville vandre med 
Herren hver dag, eller om de ville gå deres egne veje. De 
valg gælder også for os i dag. ”Jamen, hvad kan jeg så bidra-
ge med?”, kan du måske tænke. Her forklarer Paulus, at vi 
alle er forskellige lemmer på legemet. Det betyder, at Guds 
børn er ét fællesskab, hvor alle har en plads, en rolle, som 
man ikke selv nødvendigvis bestemmer, men man har fået 
nåde og velsignelse til at udfylde den til glæde for sin næste.

Alt ligger foran os i det ukendte, så spørgsmålet er, om vi 
ønsker Guds dagsorden, eller om vi vil styre det selv? Vi har 
fået en fri vilje, så lad os bruge den til at tjene Herren, for vi 
har alle fået nåde til at tjene Gud og hinanden.

JONAS RAHBEK
LÆRER PÅ 
FRØSTRUPHAVE 
EFTERSKOLE

Den nye måde at tjene 
Gud og hinanden på

ANDAGT


