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Lad os åbne verden for hinanden
Det er ikke så svært at regne ud, hvad dine medmennesker – også 
dem med et udviklingshandicap, ønsker sig: Tænk på, hvad du selv 
har brug for! Det understreger professor Birgit Kirkebæk på side 12, 
hvor hun citerer forsorgschef (1959-70) Niels Erik Bank Mikkelsen, 
som var den første til at anbefale og kæmpe for normale, gode liv til 
mennesker med et udviklingshandicap. Et godt liv leves ikke i isolati-
on, var han klar over - sikkert efter at have været opmærksom på sit 
eget behov for selskab.  

Jeg kan sagtens følge ham. Samvær med andre mennesker betyder 
rigtig meget for mig. De daglige møder, hvor jeg får lov at se andres 
ansigter, høre deres fortællinger, grine af deres jokes, svare på deres 
spørgsmål eller måske bare hilse på dem. Alt det giver dagen og livet 
indhold. Og jeg har brug for at se mange mennesker, ikke kun mine 
nærmeste. Jeg bliver frisket op af en lille sludder i supermarkedet eller 
et smil ved kaffemaskinen på arbejdet. Så føler jeg mig forbundet - 
som en del af ”det hele”. 

Isolation er altså andet og mere end det, man kan opleve på en øde 
ø eller i en fængselscelle. Vil man isolationen til livs, gælder det om at 
føle sig forbundet med andet og andre. Det kræver fri adgang til deres 
sammenhænge og imødekommenhed.

I dette nummer af KH bladet zoomer vi ind på det enkelte bofælleskab 
og dets nærområde. Vi lever heldigvis i en tid, hvor bofællesskabs-dø-
ren står åben. Der er ingen som forventer, at man her holder sig for sig 
selv. Men fri adgang til verden udenfor er ikke nok. Imødekommende 
ansigter er en lige så vigtig forudsætning for at skabe den vigtige rela-
tion, som ophæver isolationen. 

Og her har vi alle en vigtig rolle at spille. Måske er det dig eller mig, 
som et andet menneske i dag knytter an til. Måske er vores smil og 
lytten afgørende for, at han eller hun ikke føler sig isoleret. Lad os ikke 
tænke, at vi er perifere, og at den måde vi møder ham eller hende på, 
derfor er ligegyldig. Lad os i stedet huske på, hvordan vi selv ønsker at 
blive mødt - hvordan andre kan åbne verden for os og give os følelsen 
af at høre til, bare med et nik eller smil.   

Tove Søgaard, Landsleder i Kristelig Handicapforening
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Sammen om forkyndelsen
Tirsdag d. 30. august var der første samling i Kristelig Handicap-
forenings nye forkyndelsesnetværk. Repræsentanter fra Hjerte-
bo, Sydhjørnet, Skærvebo, Solglimt, Kernehuset og Frøjkgården 
mødtes på Torvet i Aarhus, hvor landskontoret holder til, og holdt 
de indledende drøftelser.

“Seks timer gik hurtigt. Det var fantastisk at sætte fra land og 
mærke al den gejst og gode energi, som deltagerne bragte med. 
Jeg er imponeret over alle de tiltag, der er gjort rundt om i bo-
fællesskaberne, og jeg glæder mig over, at vi nu kan udveksle 
erfaringer og idéer på landsplan,” siger Tove Søgaard, der var mø-
deleder til den første samling.

De næste skridt er nedfældning af et kommisorium, mange flere givende møder og en materialebase på www.k-h.dk, hvor idéer, 
andagter og alt muligt godt skal ligge til fri download og brug.

 

TreHusE fejrede 10 år
Bofællesskabet Trehuse i Høje-Taastrup runder 10 år i år, og det er blevet markeret ad flere 
omgange. D. 1. april var de nærmeste pårørende inviteret til en markering med godt til ganen, 
billedpotpourri og træplantning - et pæretræ, som blev sat i jorden med spaden fra det første 
spadestik for 10 år siden til sangen ”Det træ, som du planter i dag”. 

”Vi stod der i taknemlighed over Trehuses 10 år og sang en tak til Gud for den velsignelse, han 
har ladet hvile over stedet,” fortæller leder Jette Nørgaard Rosentkrantz. 

D. 3. september lød den brede invitation ”Velkommen til enhver ven af Trehuse” og matriklen 
blev fyldt af familie, bekendte og venner som nød taler, musik og festlige indslag til et flot jubi-
læumskagebord. Dagen blev sluttet af med fri adgang til en pølsevogn, som lagde vejen forbi.

INDEFRA

Et netværk af KH-medarbejdere, som brænder for forkyndel-
se, vil i det nye netværk udveksle idéer og erfaringer.  

Foto: Christina Brorson

10-års jubilæum på Hjertebo
Også Hjertebo har rundet det første skarpe hjørne. Bofællesska-
bet som åbnede dørene i august 2012, inviterede til fest søndag 
d. 11. september. Dagen begyndte i Hvam Kirke, hvor deltagerne 
mødtes til gudstjeneste. Herefter åbnede pølsevognen hjemme 
på Hjertebo, og der blev holdt taler og givet hilsner. Senere på 
dagen var der lejlighed til at røre både stemmebånd og ben til 
henholdvis fællessang og folkedans. 

”Da Hjertebo åbnede for 10 år siden, var det med blot 5 beboe-
de lejligheder. I dag danner bofællesskabet en smuk ramme om 
hverdagen for 15 beboere og er arbejdsplads for 30 ansatte, så 
der er grund til at fejre,” understregede leder Birthe Roesdahl. 

Alle beboere som ønskede det, tog et spadestik da 
jubilæums-pæretræet blev plantet. Indsendt foto. 

Hjertebo slog dørene op for ti år siden med blot en tredjedel 
af lejlighederne besat. D. 11. september kunne bofælles- 

skabet fejre 10-års jubilæum med fuldt hus. Arkivfoto.
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TEMA: Bofællesskab & nærområde  
Intet menneske er en ø, og det samme gælder et bofællesskab. Isolation skaber stilstand og stagnation, derfor er ud-
veksling og forbundethed med omgivelserne så vigtig. Dette blads tema fokuserer på relationen mellem bofællesskab 

og nærområde.  

• Læs om Skærvebo/Annekset, Løsning Kirke og Preben, som flere gange om ugen tager turen imellem de to. 

• Læs også om Østbækhjemmet, der med julestue og cykelture sørger for at pleje de lokale relationer, som  
  beboerne nyder godt af. 

• Få til sidst professor Birgit Kirkebæks historiske perspektiv på vigtigheden af, at det enkelte bofællesskab ikke lukker sig om sig selv.

Bofællesskabet Skærvebo/Annekset ligger 10 minutters 
gang fra Løsning Kirke, og mange af beboerne er trofaste 
kirkegængere. Det betyder meget at komme afsted til guds-
tjeneste, betoner pædagog, Joan Lykke Kristensen, som er 
afdelingsleder af Annekset: 

”Vi holder ikke gudstjenester i egne lokaler, for vores be-
boere tager i kirke og føler sig velkomne der. På den måde 

Atten bægre 
& syv lys
Bofællesskabet Skærvebo/Annekset tætte relation til Løsning Kirke skaber værdi – 
både for kirken og for bofællesskabets beboere. For Preben fra Annekset er aktiviteter-
ne og menneskene i kirken et helt uundværligt indslag hver eneste uge. 

får de oplevelsen af at være en del af et større fællesskab i 
den by, hvor de bor. Mange af dem er vant til følelsen af at 
være anderledes, men i kirken er vi alle til stede på lige fod, 
uanset hvem vi er, og hvad vi kommer med. Det er godt at 
være med til.”

Følelsen af at være velkommen skabes blandt andet af kir-
kens ansatte, som aktivt inviterer indenfor, fortæller Joan. 

Preben Hosbond Christensen 
kommer i Løsning Kirke flere 
gange om ugen.

AF CHRISTINA BRORSON

tema

tema
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Skærvebo /Annekset
• Skærvebo blev bygget i 1999 og udbygget og   
 renoveret i 2021. Beboerne har forskellige    
 udviklingshandicap og forskelligt støttebehov. 

• Annekset blev bygget i 2003 og udbygget i 2011.   
 Også her har beboerne udviklingshandicap, men er  
 mere selvhjulpne og behøver ikke fast nattevagt.  

• Skærvebo rummer i dag 18 lejligheder, Annekset 8. 

• Skærvebo/Annekset ligger i Løsning.

FAKTA
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Når jeg har aftaler om, at jeg
 skal gøre noget i kirken, så føler 

jeg mig velkommen

”De er meget tydelige med, at kirken skal være for alle i sog-
net - også os, der kommer fra Skærvebo/Annekset. Her er 
plads til forskellighed. Nogle beboere tager derhen med en 
ledsager fra bofællesskabet. Andre tager selv afsted.” 

Bægre til nadver og lys i globen
En af dem, som er trofast 
kirkegænger flere gange om 
ugen, er Preben Hosbond 
Christensen fra Annekset. 
Hver tirsdag til morgenguds-
tjenesten og hver søndag til 
højmessen er han at finde i 
kirken. Ligesom han prioriterer 
eftermiddagsgudstjenesten 
hver fjerde onsdag og andre sæson- og højtidsbestemte 
aktiviteter. 

I flere tilfælde har han opgaver, der skal løses. 

”Om tirsdagen står jeg tidligt op og går så hen til kirken. 
Nogle gange er jeg der før præsten,” fortæller Preben. 

I kirken går han i gang med sine pligter. Han lægger litur-
gi-arkene på vognen med salmebøger, sætter alterbægre 
frem og tænder lys i globen og på altret. Der er tid og plads 
til, at han kan gøre det på sin egen måde. 

”Jeg sætter altid 18 bægre frem plus ét til præsten - det har 
jeg ligesom vænnet mig til. Og jeg tænder lysene, så jeg 
får jeg tallet syv: Først det i midten af globen, så fire andre 
udenom og så de to alterlys. Jeg kan godt lide tallene 3, 7 
og 9 - derfor,” smiler Preben. 

Uden opgaver ingen kirkegang
Han har også en rolle i kirkemusikken med sine rasleæg. 
På bestemte tidspunkter i gudstjenesten om søndagen og 
ved nogle sæsongudstjenester, blandt andet til fastelavn 

og sankt hans spiller han med – enten bagved oppe ved 
orglet, eller foran i kirken. Med klart definerede opgaver og 
faste aftaler med kirkens ansatte, nyder Preben at give en 
hånd med. Ja, faktisk er hans pligter en forudsætning for, at 
han kan se frem til at komme i kirke. 

”Når jeg har aftaler om, at jeg skal gøre noget i kirken, så fø-
ler jeg mig velkommen. Hvis jeg 
ikke skulle de der ting, så kom 
jeg ikke,” slår Preben fast. 

Og det ville være trist - ikke at 
komme i kirken. I corona-tiden 
fik Preben en smagsprøve på li-
vet uden aktivitet i kirken. 

”Da kirken lukkede ned, blev 
jeg så frustreret, at jeg gik ud og 

samlede skrald. Tre poser samlede jeg. Jeg blev så gal, for 
så kunne jeg jo ikke spille til gudstjenesterne,” husker han.  

Vi har alle noget at lære af hinanden
I Løsning Kirke sætter man pris på Prebens indsats – af flere 
grunde. 

”Preben tager fra og hjælper os med nogle opgaver, og det 
er vi meget glade for. Det vigtigste er, at vi gør noget i fælles-
skab - at vi på den måde er sammen i arbejdsfællesskabet 
om gudstjenesten,” forklarer Filip Torp Kildeholm, som er 
sognepræst ved Løsning og Korning Kirker.  

At tage godt imod og inkludere alle de mange forskellige 
mennesker, der bor i sognet - også dem med særlige be-
hov, har høj prioritet i kirken, fortæller han.

”Menigheden skal være et fællesskab, hvor vi løfter i flok 
med de evner og nådegaver, som vi hver især har fået. Gud 
har øje for og elsker hver enkelt af os, med det vi er og kan. 
Det skal hans kirke afspejle. Vi har alle noget at lære af hin-
anden. Ofte har kommentarer og medvirken fra Skærvebo/
Anneksets side således kunnet minde mig og resten af 
menigheden om, at evangeliet i virkeligheden er enkelt - 
ikke kompliceret. Derfor har vi som menighed brug for, at 
beboerne kommer i kirke, og når vi ser en mulighed for at 
knytte dem tættere til fællesskabet, forsøger vi at gøre det,” 
understreger Filip.   At tænde alter-

lysene hører til 
opgaverne før 
morgenguds-
tjenesten om 
tirsdagen.
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Helt fra dengang Østbækhjemmet i Ølgod som det første 
KH-hjem blev etableret i start-80’erne, har kontakten til lo-
kalområdet været en vigtig del af stedets DNA. Det fortæller 
Henny Poulsen, der var ung-medarbejder i 1998-2000 og i 
2002 blev ansat som en af Østbækhjemmets uddannede 
medarbejdere. Hun bor også selv i Ølgod. 

”Vi har altid prioriteret at være et åbent hjem med god kon-
takt udadtil. I dag afspejler det sig blandt andet i, at beboer-
ne selv kan gå i byen. Det er både de og vi trygge ved, fordi 
de er kendt rundt om. Det er en kæmpe frihed, at man selv 
kan gå ud og handle,” forklarer Henny. 

Cykelløb giver nogle at hilse på
To gange om året inviterer Østbækhjemmet sine naboer 
indenfor. Den ene gang er til arrangementet ”Vi cykler i 
maj”, hvor cirka 125 ølgod-borgere hver tirsdag  i maj mø-

AF CHRISTINA BRORSON

Kendt i Ølgod 
og omegn
Et godt forhold til lokalområdet har altid været vigtigt for Østbækhjemmet, som to gan-
ge om året inviterer sine naboer indenfor - en åbenhed, som er vigtig for beboerne, men 
som også kræver både interne og eksterne ressourcer.

des og cykler en tur med Østbækhjemmet som start- og 
slutsted. Henny Poulsen var i mange år den medarbejder, 
der var tovholder på Østbækhjemmets indsats i maj-cy-
kelturene. Nu bruger hun frivillige timer i det lokale udvalg 
bag cykelturene. Det er vigtigt at beholde forbindelsen 
mellem maj-cykelturene og Østbækhjemmet, mener hun.

”Cykelturene giver beboerne så meget, og fordi basen 
findes på Østbækhjemmets egen grund, kommer næsten 
alle med ud. Der er også blevet lavet en kort rute, specielt 
med dem for øje. I år var alle undtagen én med på cykel-
turene, og i ugerne op til glædede man sig og gik vældig 
meget op i, at vi var klar: havemøblerne skulle ud, så folk 
havde noget at sidde i - og sådan,” smiler Henny.

På cykelturene får hver beboer en cykel-makker, som ofte 
er en fra byen. Sammen med den kaffe-kage hygge, som 
Østbækhjemmet efter endt cykeltur er vært for, styrker ar-

Henny Poulsen (til højre) har været 
tovholder på Østbækhjemmets ind-

sats i maj-cykelturene. I dag arbejder 
hun stadig med cykelturene, men nu 

som frivillig i det lokale udvalg. 
Her er hun klar til en tur sammen 

med Birgit Rasmussen. Indsendt foto.

tema
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Både beboere og medarbejdere 
får oplevelsen af, at vi er en del 

af et større netværk af både 
lokale og familie

alle beboere med en cykel-makker, og hvor Østbækhjem-
met hver maj-tirsdag indtages af cyklister. 

At finde tiden og overskuddet internt er dog ikke proble-
met, oplyser Marianne. Anderledes kan det gå hen og bli-
ve med de eksterne kræfter. Det kræver nemlig også en 
masse frivillige at stable større ting på benene. I alt er cirka 
25 frivillige involveret i afholdelsen af julestuen, udover de 
forretningsdrivende, som sponsorer præmier til tombola-
en. Udvalget bag maj-cykelturene tæller cirka 10 kvinder og 
mænd, og også her trækker man på de forretningsdrivende 

til præmier i et lotteri. 

Gennem tiden har Østbæk-
hjemmet været priviligeret med 
hensyn til både frivillige og lokal 
velvilje. Alligevel er Marianne 
bekymret for, om det samme vil 
være tilfældet i fremtiden. 

”Vi er utroligt glade og taknem-
lige for alle frivillige, som lægger 

en indsats for, at de her ting kan lade sig gøre. Men jeg kan 
se, at gennemsnitsalderen blandt de frivillige stiger, og det 
er ikke helt let at få nye ind i arbejdet.”

En del af årsagen er måske, at Østbækhjemmets beboere 
i dag, i modsætning til tidligere, kommer langvejs fra, og at 
det derfor ikke er helt så oplagt for de pårørende at kom-
me med i kredsen af frivillige, gætter Marianne. Generelt er 
frivillighedskulturen dog også blevet en anden over årene. 
Alle mangler frivillige, påpeger hun.

I et forsøg på at understøtte frivilligheden omkring Østbæk-
hjemmet arbejder bestyrelsen p.t. på at oprette en Venne-
forening.  

Cirka 125 Ølgod-borgere plejer at dukke op på på tirsda-
ge i maj, hvor der cykles. Efter turene er Østbækhjemmet 
vært for kage og kaffe. Indsendt foto.
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Østbækhjemmet
• Oprettet i Ølgod i 1983 og flyttet i nye bygninger   
 i 2008. 

• Tilbygninger i 2013, 2015 og 2020. 

• Rummer 18 lejligheder i alt. 

FAKTA
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rangementet beboernes relation til lokalområdet, fortæller 
Henny. 

”Det gør, at de føler, de har venner i området. Der er nogle 
at hilse på, når man går i byen. Vi er ikke bare os selv på 
Østbækhjemmet, men en del af byen”. 

Alle glæder sig til julestue
Det andet åbne arrangement er julestuen, som hvert år fin-
der sted den første adventslørdag. Også her glæder man 
sig til at åbne dørene, og mange folk fra nærområdet har 
tradition for at købe juledeko-
rationerne på Østbækhjem-
met. Bag arrangementet findes 
et frivilligt udvalg, som mødes 
to gange om året og en sam-
ling folk, der ligesom beboer-
ne producerer forskellige ting, 
som sælges til julestuen. På 
dagen er der, udover salg, et 
lotteri og forskellige konkurrencer og man kan købe æb-
leskiver, smørrebrød og andet lækket. Alt i alt en dejlig og 
vigtig dag, fortæller Marianne Søndergaard, som har været 
leder af Østbækhjemmet i seks år. 

”Det er en kanongod oplevelse, når vi åbner huset og invi-
terer indenfor. I ugen op til julestuen summer huset af for-
ventning. Alle glæder sig. Det er så festligt, og det betyder 
meget at se nogle nye ansigter. Både beboere og medarbej-
dere får oplevelsen af, at vi er en del af et større netværk af 
både lokale og familie”.

Udover de to store arrangementer findes der en række min-
dre initiativer, som binder Østbækhjemmet lokalt op. For 
eksempel de ugentlige besøg fra Frøstruphave Efterskoles 
diakonilinje og repræsentanterne fra de lokale foreninger af 
Indre- og Luthersk Mission, som den sidste mandag i må-
neden står for en bibelstudieaften. 

Interne og eksterne ressourcer
Hver gang Østbækhjemmet åbner dørene, kræver det, at 
der prioriteres tid og ressourcer til det. Marianne anslår, at 
der cirka går 35 medarbejdertimer med at forberede jule-
stuen, plus ugen op til, hvor hele huset inddrages til forbe-
redelserne, og hverdagen derfor bliver en helt anden. Det 
samme med ”Vi cykler i maj”, som kræver tid til at matche 
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I arbejdet med mennesker er det let at miste perspektivet. 
Derfor er det vigtigt at have en slags ledestjerne og ikke 
miste den af syne. Når det gælder mennesker med et ud-
viklingshandicap er den eneste rigtige ledestjerne ”norma-
lisering”. Det mener pensioneret professor dr. pæd Birgit 
Kirkebæk (84), som selv har arbejdet med og forsket i ud-
viklingshandicappede det meste af sit liv - også i den tid, 
hvor ”normalisering” var det store buzzword.

Niels Erik Bank Mikkelsen, forsorgschef i Danmark fra 1959 
til 1970, lancerede begrebet og gjorde dermed op med tid-
ligere tiders opfattelse af, at mennesker med et udviklings-
handicap er grundlæggende anderledes indrettet følelses-
mæssigt end andre.  

”Når det gjaldt forholdene for de mennesker, der dengang 
blev betegnet som åndssvage, sagde han: ”Det er ikke så 

AF CHRISTINA BRORSON

Den vigtige relation 
til verden udenfor

Mennesker med et udviklingshandicap er ikke grundlæggende anderledes 
end andre i deres ønsker til et godt liv, understreger professor Birgit 
Kirkebæk. Derfor må målet være at skabe en tilværelse så tæt på det 
”normale” som muligt - med åbenhed og tilknytning til nærområdet. 

svært at regne ud, hvordan de gerne vil have det. Tænk på, 
hvad der betyder noget for dig selv”, fortæller Birgit Kirke-
bæk. 

”Med det in mente lavede man botilbud, så nær det norma-
le som muligt. Man overvejede: Hvad synes folk som sådan 
er rart? Hvordan vil de gerne bo? De synes for eksempel, 
det er rart med deres egen lejlighed. De vil gerne have lidt 
penge til rådighed. De vil gerne kunne finde venner, som de 
kan have det sjovt med og dyrke deres interesser med. De 
vil også gerne kunne komme væk fra det sted, hvor de bor,” 
skitserer Birgit Kirkebæk.

En lukket verden
Bofælleskaberne afløste de store anstalter, hvor beboerne 
havde meget lidt kontakt med verden udenfor. Bortset 
fra de dygtigste, der blev sendt væk for at arbejde gratis 
på omkringliggende gårde, levede anstalternes beboere 
helt afsondret. Alt foregik på anstaltens område, fortæller 
Birgit Kirkebæk. I 2007 udgav hun en bog om Karensmin-
de i København, der fungerede som en mindre anstalt fra 
1880-1987 og kunne rumme cirka 100 beboere.

”Da jeg lavede research til bogen om Karensminde, blev 
jeg opmærksom på de mange regninger til stakitter og 
undrede mig over, hvad de havde brugt så mange hegn til. 
Men så kiggede jeg på et kort og opdagede alle haverne. 
Der var haver til ustyrlige mænd, ustyrlige kvinder, frede-
lige typer og andre grupper. På den måde blev beboerne 
luftet inde på matriklen opdelt efter adfærd. Når de en 
sjælden gang kom udenfor Karens Minde, foregik det i lan-
ge rækker på en tur rundt om asylet. Ellers blev livet levet 
på asylets område.”

Tanken om, at man som beboer kunne komme til at 
mangle input i en sådan grad, at det blev skadeligt, strej-
fede tilsyneladende ikke nogen dengang. I det hele taget 
interesserede man sig ikke meget for, hvad der foregik 
inden i beboerne, forklarer Birgit Kirkebæk. 

I anstalternes tid var eneste mulighed for at komme 
udenfor matriklen en gåtur i lange rækker rundt om den 

– som her ved Karensminde i 1895. Billedet er fra Birgit 
Kirkebæks bog ”Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet 

Karens Minde 1880-1987” fra 2007.

tema
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Birgit Kirkebæk: Normaliseringens Periode, 
2001, s.265.

• Se i øvrigt portræt af Birgit Kirkebæk og  
 faktabokse på side 12. 

Vi har alle brug for, at der 
sker noget i vores hverdag 
- også mennesker med et 

udviklingshandicap

som regel blev der gjort et godt stykke arbejde fra medar-
bejdernes side i at åbne op. Der blev inviteret indenfor til 
en kop kaffe eller et arrangement. Man lærte hinanden at 
kende, og naboerne så, at beboerne var ganske fredelige 
og i øvrigt søde”.   

En forudsætning for normalisering
Personalets arbejde for at forbinde bofællesskabet med lo-
kalområdet er vigtigt, mener Birgit Kirkebæk. 

”Alt hvad der er fremmed og anderledes, er man bange for 
og måske genert overfor, fordi man ikke ved, hvordan man 
skal opføre sig. Her kan personalet være forbilleder, som 
viser, at det sagtens kan lade sig gøre at have det sjovt og 
hyggeligt sammen med beboerne”.

En stærk forbindelse til naboer og lokalområde er en afgø-
rende del af normaliseringens målsætning. Desværre priori-
teres åbenheden og den afvekslende hverdag for beboerne 
ikke så højt i dag som tidligere, konstaterer Birgit Kirkebæk. 

”Jeg ser en tendens i flere kommuner til at lave større og 
større og bofællesskaber og placere værkstederne på grun-
den i bofællesskabets eget regi. På den måde kommer man 

ikke ud. Der sker ligesom ikke 
noget nyt. Der er ikke noget, 
som overrasker. Andre steder 
bliver der flere og flere hjemme-
dage, hvor man ikke kommer 
afsted. Indstillingen er ligesom, 
at beboerne bare skal have det 
rart, og for et arbejdende men-
neske er det rart at holde fri og 
lave ingenting. Men det er altså 

ikke spor rart, hvis det er hele tiden,” understreger Birgit 
Kirkebæk.

Med større enheder, der lukker sig om sig selv i tomgang, 
er vi i Danmark godt i gang med at gå baglæns i forhold til 
normaliseringens ideal, mener hun.

”Det kræver viden og prioritering at skabe en meningsfuld 
hverdag for den enkelte med kontakt til verden udenfor 
bofællesskabet. Men hvis man ikke prioriterer det, resul-
terer det i nedsat livskvalitet for den enkelte beboer og 
fremmedgørelse i forhold til den måde, omverdenen ople-
ver ham eller hende på. Langsomt kan den opfattelse igen 
snige sig ind, at mennesker med et udviklingshandicap er 
grundlæggende anderledes indrettet følelsesmæssigt end 
andre - at de er en helt anden slags mennesker. Og så er vi 
altså tilbage i anstalternes tid”.

”Målet var først og fremmest at holde udviklingshandicap-
pede under kontrol. Jeg kan huske en dreng fra Gamle 
Bakkehus (skolehjem for børn med et udviklingshandicap, 
hvor Birgit Kirkebæk var ansat fra 1960-67 red.), som stak 
af for at finde sin mor. Man 
fandt ham og gav ham lussin-
ger, fordi han var stukket af og 
dermed havde vist, at han var 
oprørsk. Han skulle discipline-
res, mente man. Man overve-
jede ikke, at han led af hjemvé. 
Det var ligesom en alt for fin 
følelse til en som ham”.

Del af lokalområdet
I de mindre bofællesskaber, som blev almindelige fra slut-
ningen af 1960’erne og frem, arbejdede uddannet perso-
nale på at skabe forhold for beboerne så tæt på normalen 
som muligt. Nærområdet spillede en vigtig rolle.  

”En del af normaliseringens målsætning er en hverdag med 
minimum to miljøer: Hjemme og ude. Vi har alle brug for, 
at der sker noget i vores hverdag – også mennesker med 
et udviklingshandicap. På den måde er der afveksling i 
tingene, og man får mulighed for at prøve sig selv af i nye 
omgivelser: En arbejdsplads eller et beskyttet værksted,” 
forklarer Birgit Kirkebæk.

Tankegangen bag bofællesskaberne var, at de i modsæt-
ning til anstalterne skulle blive en del af lokalområdet. Det 
var ikke altid problemfrit. I sin bog ”Normaliseringens peri-
ode” citerer Birgit Kirkebæk, forstander på Lillemosegård, 
Poul Thomsen, der er i 1969 om udflytningen skriver: ”Vi 
læste i aviserne, at nu havde beboerne på denne stille villa-
vej nedlagt veto imod, at vi flyttede ind i en ejendom (…) så 
vi måtte opgive”. * 

”Jeg har set masser af den slags. Det var en almindelig re-
aktion. Nu havde politikere og fagpersoner i mange årtier 
fortalt, at de åndssvage var farlige for samfundet, så det var 
ikke så underligt, at naboerne blev bange og utilfredse. Men 
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Mørkholt Strand Camping lagde igen rammer til fem indholdsrige og afslappende sommerdage, da bibelcampingen ”Med 
hjerte, mund og hænder” løb af stablen i uge 30. Hver dag bød på tre programpunkter i Lysningen, Mørkholts nybyggede 
mødelokale: morgenandagt, eftermiddagsmøde og aftenmødet, som samlede godt 100 deltagere. Når der ikke var program 
kunne deltagerne nyde pladsens mange aktivitetstilbud eller de naturskønne omgivelser. 

Næste år er der ”Med hjerte, mund og hænder” fra d. 24. - 28. juli samme sted 

Dejlige dage 
på Mørkholt TEKST: CHRISTINA BRORSON

FOTO: TOVE SØGAARD

CD’er ophængt i et træ kan give haven glimmereffekt. Først 
skulle CD’erne dekoreres. Det er Rebekka Pedersen og 

Viktoria Rønne-Rasmussen her i gang med. … og sådan så en af de dekorerede CD’er ud. 

Bandet bestod i år af Kristina og Mads 
Harregaard Andersen, som på bedste 

vis satte musik til lovsangene. 

Mon kortet kan blive 
helt igen, tryllekunstner, 
Gitte Jensen, fik hjælp 
til den svære kunst at 
genskabe spillekort.

”Med hjerte, mund og hænder” er en 
camping med masser af godt indhold. 

Her lyttes koncentreret.
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Til forskel fra sidste år var der ikke tale om teltmøder, 
da Mørkholts nye mødelokale ”Lysningen” var blevet 

taget i brug. Det gjorde det hyggeligere og 
lunere at hænge ud efter møderne.  

En nabocampist med en militærbil 
tilbød ture til interesserede ”Med 

hjerte, mund og hænder” -deltagere, 
og dem var der mange af.

For anden (men bestemt ikke sidste) 
gang lagde Mørkholt Strand Camping 
rammer til ”Med hjerte, mund og hæn-
der” med masser aktivitetsmuligheder 
og skøn natur. 

Alle hytter på Mørkholt Strand 
Camping var beboet af delta-

gere på ”Med hjerte, mund og 
hænder” i uge 29.

Fritidsforkynder, Anne Marie 
Vejen Najbjerg, havde flere 
forskellige udklædte karak- 
terer med i sin forkyndelse.

Fællesskab og fed lovsang. 

Undervisningskonsulent i 
IM, Sprint Aagaard Kors-

holm holdt gudstjenesten 
søndag

Harmonika og guitar 
til en glad eftermiddag.

Uhh den ser blød 
ud. Tryllekunst-
nerens due måtte 
heldigvis gerne 
berøres. 
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Birgit Kirkebæk (84) tager imod i sit hyggelige rækkehus på 
Amager, som er fyldt med bøger, blomster og minder fra et 
langt liv. Der er kaffe på kanden og nybagte boller til intervie-
wet, men ren hyggenygge bliver det nu ikke. Birgit Kirkebæk 
er pensioneret professor dr. pæd. i specialpædagogik, men 
hvis man forventer en uengageret og tør snak om hendes 

Vi troede jo på 
varige forandringer
Birgit Kirkebæk var som speciallærer i 60’erne med til at udvikle undervisningen til børn 
med udviklingshandicap, og hun fortsatte med at skabe viden på området som skoleleder 
og senere som forsker. Kommunikation blev et nøgleord. I dag er hun pensionist, men sta-
dig aktiv som forfatter, ekspert - og aktivist. 

stofområde, kan man godt tro om. Selv betegner hun sig da 
også som aktivist – en aktivtist, som de senere år har måttet 
råbe højere og højere om sin mærkesag: Bedre forhold for 
børn og voksne med et udviklingshandicap. Sagen er nemlig 
den, at de rammer der tilbydes i dag, ikke er gode nok. Det er 
gået tilbage de senere år, oplever hun.  

Pensioneret professor Birgit Kirke-
bæk skriver og debatterer stadig 

aktivt om det, der både er hendes 
fagområde og hendes hjertesag: 

Forholdene for mennesker med et 
udviklingshandicap.  

AF CHRISTINA BRORSON
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Selv var Birgit Kirkebæk med, dengang det gik fremad. I 
slut-50’erne læste hun til lærer med specialundervisning 
som linjefag og kom i praktik på skolehjemmet Gamle Bak-
kehus på Frederiksberg for børn med et udviklingshandicap. 
Mødet med børnene på skolehjemmet kom til at bestemme 
retningen for hendes videre karriere. 

”De var simpelthen så søde, og det var spændnede at arbej-
de med dem. Vi havde det så sjovt,” smiler Birgit Kirkebæk. 

Pionérånd og nysgerrighed
Da hun i 1960 var færdiguddannet som lærer, blev hun an-
sat på Gamle Bakkehus. Det var den tid, hvor den første 
kritik af forholdene for såkaldt åndsvage i Danmark så småt 
fik vind i sejlene, men selvom rammerne på Gamle Bak-
kehus virkede gammeldags på de yngre lærere, var det et 
kærligt sted, understreger Birgit Kirkebæk. Baggrunden for 
kritikken fik hun først indblik i, 
da hun i 1962 på en ekskursion 
besøgte anstalten Ebberød-
gård ved Birkerød.

”Det var et forfærdeligt sted. Vi 
så sådan nogle opholdsstuer, 
hvor folk sad fastspændt på 
bænke langs væggen. I midten 
var der et bord med legetøj, 
som ingen kunne nå. Der var råb, skrig og rokken, og folk 
slog sig selv. Dengang mente man jo, at det hørte med. I 
dag ved vi, at det er en adfærd som kommer af manglende 
impulser udefra. Men begynder simpelthen at beskæftige 
sig selv ved at rokke frem og tilbage eller skade sig selv, 
når man ikke har andet at give sig til. Man bliver psykotisk. 
Besøget på Ebberødgård gjorde et kæmpe indtryk, og jeg 
blev helt sikker på, hvordan jeg i hvert fald ikke ønskede, at 
tingene skulle gribes an”. 

Tilbage på Gamle Bakkehus gjorde Birgit Kirkebæk og de 
andre lærere et ihærdigt stykke arbejde for at holde flest 
muligt inden for pædagogisk rækkevidde. Ellers blev de 
nemlig sendt til anstalten Rødbygaard, der til forveksling 
lignede Ebberødgård. Efter skoletid blev der udvekslet er-
faringer og udviklet fælles undervisningsmaterialer. Da Bir-
git Kirkebæk i 1967 blev leder af Skolen på Moseallé – en 
beskæftigelsesskole for såkaldt imbecile børn, fortsatte de 
målrettede bestræbelser på at gøre det hele bedre.

Det gjorde de også andre steder. I 1971 brugte en gruppe 
lærere i det senere meget omtalte ”Sylthom-forsøg” deres 
sommerferie på at bevise, at selv multihandicappede børn 
kan lære og udvikle sig. Dermed banede de vejen for den 
lov, som i 1980 gjorde tilbuddet om specialundervisning 
obligatorisk.  

Utilstrækkelige skemaer  
Da Birgit Kirkebæk i 1976 blev leder af den nystartede ”Sko-
len på Taxsvej” i Bagsværd for børn med multihandicap, tog 
tingene fart. Det gik nemlig op for både hende og hendes 
medarbejdere, at deres måde at relatere til børnene på ikke 
var optimal. 

”Skolen startede med 82 af de mest handicappede børn - 
mange af dem fra centralinstitutionen Vangede Huse. De 
var meget forskellige, men vi gik straks i gang med at ob-
servere dem og indplacere dem i forskellige skemaer for 
selvhjulpenhed og tog derefter hul på træningen. Det var 
de redskaber vi havde til rådighed, og vi følte os vældigt ef-
fektive, når vi observerede, noterede og trænede. Vi kunne 
jo nærmest træne folk fysisk, mens de sov. Men langsomt 
gik det op for os, at der mangledes noget væsentligt,” for-
tæller Birgit Kirkebæk.

Nøgleordet var ”kommunikati-
on”. Ingen steder i skemaerne 
og træningsmanualerne optråd-
te reel kontakt med det enkelte 
barn som et element i undervis-
ningen. Børnene var for de fle-
stes vedkommende uden et ud-
viklet sprog, så det havde man 
ikke regnet som en mulighed. 

”Jeg kan huske en episode, hvor det særligt gik op for mig, 
hvor meget vi manglede kommunikationen. En pige, som 
jeg jævnligt gik tur med, kendte rutinen og søgte efter vo-
res tur hen mod det lokale, hvor den gruppe, hun plejede 
at høre til i, opholdt sig. Jeg vidste, at hun i mellemtiden 
var blevet flyttet til en anden gruppe. Det havde hun åben-
bart ikke forstået endnu, tænkte jeg, men blev samtidig op-
mærksom på, at ingen sikkert havde gjort sig særligt umage 
med at formidle det til hende. Selvfølgelig valgte hun derfor 
den forkerte dør,” fortæller Birgit Kirkebæk.  

Aha-oplevelser med kommunikation
Hun delte oplevelsen med sine medarbejdere, og de havde 
mange tilsvarende – historier som gav fornemmelsen af, at 
noget manglede, at der var uindfriet potentiale i forhold til 
at inddrage børnene i deres eget liv. 

”Vi blev optaget af speciallæge i børne- og ungdomspsyki-
atri, Lene Liers, arbejde med kommunikationens faser for 
spæd- og småbørn. Ikke fordi vores elever var spæd- eller 
småbørn, men fordi de ligesom dem ikke beherskede det 
verbale sprog. Vi begyndte at bruge hendes teknikker, hvor 
vi nedtonede vores egen aktivitet og i stedet brugte energi-
en på at spejde efter svar og reaktioner. På den måde fik vi 
en række aha-oplevelser med børnene. Udefra set virkede 
vi ikke nær så effektive, for det ser ikke ud af meget, når 
man tålmodigt venter på en reaktion. Men det gav både os 

… det (fokus på kommunikation) 
gav både os og børnene utrolig 

stor glæde. De livede op og blev 
jo til små personligheder for os.
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FAKTA
Birgit Kirkebæk
• Født i 1938 i Rødovre.

• 1960 Uddannet lærer fra Empdrupborg.

• 1960: Speciallærer på Gl. Bakkehus, Frederiksberg.

• 1967: Leder på skolen på Moseallé, Rødovre.

• 1973-76: Barsel og ansættelse på ”Specialskolen i   
 Brøndbyerne.”

• 1976: Leder på ”Skolen på Taxsvej” – i 2001 afløst af Kirke- 
 bækskolen i Vallensbæk, som er opkaldt efter Birgit  
 Kirkebæk. 

• 1988: Lektor på Danmarks Lærerhøjskole (DPU Danmarks  
 Pædagogiske Universitet).

• 1995: Professor på Oslo Universitet – Institut for Special- 
 pædagogik.

• 2000 -: Aktiv pensionist med fortsat forsker- og forfatter- 
 virksomhed. Er blandt andet redaktør på tidsskriftet  
 ”Handicaphistorien”. 

• 2011: Mistede sin mand, Finn Kirkeæk. Med ham har hun  
 tre børn, ti børnebørn og fire oldebørn.

• 2017-: I et forhold med pensioneret professor dr.merc.  
 Ivar Hornemann Møller. 
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og børnene utrolig stor glæde. De livede op og blev jo til 
små personligheder for os. Og de udviklede sig på en helt 
anden og bedre måde,” forklarer Birgit Kirkebæk.

Medarbejdergruppen på Skolen på Taxsvej, som talte cir-
ka 50 lærere, børnehave-, fritids- og omsorgspædagoger, 
fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer delte er-
faringer på lærerværelset og 
blev til ”Projektgruppen på 
Taxvej”, der skrev små hæfter 
om kommunikationen med 
udviklingshandicappede, som 
Københavns Amtskommune 
udgav. I 1983 oprettede skolen 
med Birgit Kirkebæk i spidsen 
et tilbud, hvor forældre til små 
børn med et udviklingshandi-
cap sammen med medarbejderne udforskede den måde, 
børnene kommunikerede på. Med observationer over fle-
re år, blev der her tale om egentlige forskningsresultater. I 
starten arbejdede medarbejderne fra Skolen på Taxvej fri-
villigt i småbørns-tilbuddet, men senere blev der bevilget 
lønkroner og Københavns Amtskommune udgav også pub-

Det meste af den viden, som 
blev oparbejdet i VIKOM og 
andre vidensscentre er mig 

bekendt gået tabt.

FAKTA

Birgit Kirkebæk har skrevet eller 
været medforfatter til et væld af 
tidsskriftartikler og bøger. 

Udvalgte bøger: 
• Afhægtet (2020) 

• Almagt og afmagt - specialpædagogik i en    
 brydningstid (2010) 

• Uduelig og ubrugelig - om åndssvageasylet   
 Karens Minde (2007)

• Normaliseringes Periode (2001) 

• Defekt og deporteret: ø-anstalten Livø (1997) 

• Da de åndssvage blev farlige (1993) 

likationer herfra. Småbørnsgruppen blev i 1994 tilknyttet VI-
KOM (Videnscenter for Kommunikation og multiple funkti-
onsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog), som 
fungerede frem til 2010, hvor det sammen med 12 andre 
videnscentre blev slået sammen til Videnscenter for Handi-
cap og Socialpsykiatri. I dag er alle offentlige socialt relate-

rede videnscentre blevet en del 
af Socialstyrelsen. 

”Korterevarende 
strukturelle 
forandringer”
Birgit Kirkebæk fortsatte som 
frivillig i småbørns-tilbuddet på 
Taxvej og senere VIKOM, helt 

frem til nedlæggelsen i 2010. Fra 1988 blev engagementet 
dog mere forskningsmæssigt, da hun blev ansat som lektor 
på Danmarks Lærerhøjskole. I 1995 blev hun professor ved 
Universitetet i Oslo. Hun skrev sammen med forskellige 
fagfæller bøger om blandt andet kommunikation med for 
tidligt fødte børn, brug af video i kommunikationsanalyse 
og en del bøger om forsorgshistorien i Danmark. Pensio-
neringen i 2000 satte ikke sat en stopper for aktiviteterne, 
og hun følger stadig handicapområdet tæt. Det er desværre 
ikke opmuntrende. 

”Vi troede jo dengang, at de forandringer, vi skabte, ville 
være varige, og at den viden, vi tilvejebragte, ville blive givet 
videre til generationerne efter os. I stedet må jeg konstatere, 
at det var ”korterevarende strukturelle forandringer” – som 
jeg har lært, at det hedder. I disse år går det stærkt tilba-
ge. Det vendte omkring årtusindskiftet, og gik hurtigt efter 
kommunalreformen i 2007, hvor amterne, som formidlede 
meget specialviden, blev nedlagt. Det meste af den viden, 
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Det er pengene, der mangles, 
altid. Men man kunne jo lave 

nogle andre kriterier for, hvordan 
de fordeles i vores samfund.

som blev oparbejdet i VIKOM og andre videnscentre er mig 
bekendt gået tabt. Specialpædagogik er forsvundet som 
linjefag, ligesom pædagogseminariet ikke tilbyder uddan-
nelserne omsorgs- og socialpædagog længere,” konstate-
rer Birgit Kirkebæk.

Sammen med den indsamlede 
viden forsvinder de gode og 
udviklende forhold for udvik-
lingshandicappede i dag man-
ge steder,” mener hun. 

”Specialundervisning beskyl-
des for at tømme skolernes 
kasser. Bofællesskaberne bli-
ver større og større – helt op til 
40-60 personer, og hverdagen mere stillestående, fordi det 
kræver personaletimer at tilrettelægge meningsfuld aktive-
ring. Det er pengene, der mangles, altid. Men man kunne 

jo lave nogle andre kriterier for, hvordan de fordeles i vores 
samfund, så man i højere grad tilgodeså dem, der ikke kan 
arbejde. Det er som om, man igen er begyndt at tænke: Der 
er nogen, som vi ikke rigtigt kan stille noget op med. Men 
det kan vi faktisk godt. Det handler om vilje. Vi kan få men-

nesker til at blomstre og give 
dem livskvalitet. Det var det, vi 
fandt ud af dengang, og jeg sy-
nes faktisk, det er trist, at det 
bliver nedprioriteret og glemt. 
Det er også derfor, jeg bliver ved 
med at skrive, debattere og pro-
testere mod den drejning sam-
fundet tager,” lyder det kritisk fra 
professoren.  

”Vi kan få mennesker til at blomstre 
og give dem livskvalitet. Det var 
det, vi fandt ud af dengang,” siger 
Birgit Kirkebæk - her midt i sin 
egen blomstrende have.
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Solsikkesnoren er brugt i store dele af verden - særligt lufthavne.  
Foto: Københavns Lufthavn

En berettiget undskyldning
Drengene fra børnehjemmet Godhavn har fået en. Det har de 
såkaldte ”eksperimentbørn” fra Grønland også. Nu er turen så 
kommet til de mange børn, unge og ældre, som var anbragt i 
Statens varetægt under Sær- og åndssvageforsorgen. De kan 
forvente at få en officiel undskyldning, bekræfter social- og æl-
dreminister, Astrid Krag til Kristeligt Dagblad, d. 13. august. Bag-
grunden er den historiske udredning om forholdene i Sær- og 
åndssvageforsorgen i årene 1933-1980, som udkom dette forår.

”En statslig undskyldning er glædelig. Den er på tide og på sin plads,” understreger Kristelig Handicapforenings formand, Thomas 
Bjerg Mikkelsen og landsleder Tove Søgaard i et fælles debatindlæg i Kristelig Dagblad d. 17. august. De sætter dog også et stort 
spørgsmålstegn ved de aktuelle forhold på det specialiserede socialområde i dag og konstaterer at: ”den forråelse, der var på til-
bagetog for 50 år siden, i dag er på hastig fremmarch”.

UDEFRA

Alle der var anbragt i Sær- og åndssvageforsorgen i årene 
1933-80 får nu en undskyldning fra den danske stat.  

Foto: forsorgshistorien.dk
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Solsikkesnoren på Smukfest
Solsikkesnoren har kun seks år på bagen, alligvel ved de fleste efterhånden, hvad den sig-
nalerer, når man hænger den om halsen, nemlig et skjult handicap, som for eksempel autis-
me eller ADHD - og dermed et potentielt behov for lidt ekstra tålmodighed fra omgivelser-
ne. I år gjorde Solsikkesnoren for første gang sit indtog på en festival, nemlig Smukfest ved 
Skanderborg, som med sine cirka 60.000 daglige besøgende er Danmarks næststørste. 
”Mit håb er, at hvis man tager imod tilbuddet om en solsikkesnor, vil man føle sig mere tryg 
og mere rummet - og at det så føles rarere at være på festival, sagde festivalens kommuni-
kationschef Randi Rehmeier til DR.

Solsikkesnoren, som blev opfundet i 2016 til Gatwick Lufthavn i London, bruges allerede 
i alle danske lufthavne, samt på flere biblioteker og i forlystelsesparker. På siden https://
hiddendisabilitiesstore.com/ kan man læse, præcist hvor solsikkesnoren bruges.

Udskudt handicapreform 
I maj blev regeringens bud på en handicapreform lanceret og kritiseret - ikke bare 
af diverse handicaporganisationer, men også af regeringens støttepartier, SF og 
Enhedslisten, der hurtigt forlod forhandlingerne om reformen, som ifølge Charlotte 
Broman Mølbæk fra SF ”totalt manglede løsninger og en ordentlig plan for, hvor-
dan vi retter op på handicapområdet”. 

Udmeldingen var, at forhandlingerne skulle genoptages i august. Men i skrivende 
stund (d.29. august) er der ingen tegn på, at det er sket. Hvis der, som De Radikale 
har krævet, skal udskrives valg, inden Folketingets åbning d. 4. oktober, er tiden 
knap. Kilde: Altinget.dk

Charlotte Broman Mølbæk, handicapordfører for SF, mente, at regeringens udspil 
manglede brugbare løsninger på handicapområdet. Foto: Steen Brogaard
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Hannes 
kreahjørne

MinløkkeFISKE-LYSESTAGER
AF LÆDER 

FYRFADSLYS:

1.  Mål rundt om fyrfadslyset og bestem hvor lang halen  
 skal være - jeg målte 22 cm i alt. Overvej om du vil  
 have huller fra bæltet med eller ej. Klip.

2. Skær et snit i halv bredde af bæltet, der hvor halen 
 skal krydse. Når du skal lave snit nr. 2, som skal være  
 modsat det første snit, kan du sno bæltet, lægge det  
 oven på den anden del og skære igennem det første  
 snit. Så behøver du kun at måle én gang.

 På den ene fyrfadsstage har jeg ladet halen krydse 3  
 cm fra enderne og ved den anden 4 cm fra halen.

– genbrug et gammelt bælte

Det er sjovt og tilfredsstillende, når man kan tage noget gammelt og brugt og lave 
det til noget nyt! Måske har du et eller flere bælter, du ikke bruger mere, og ellers 
kan du tage en tur i en genbrugsbutik. Her er der som regel mange bælter i forskel-
lige former og farver at vælge imellem - du skal bare være opmærksom på bredden 
af bæltet i forhold til hvilken type lys, du vil bruge.

SÅDAN GØR DU:

(fortsættes næste side)

Hvad kan du bruge:
• Gamle læderbælter, du kan nænne at klippe i 
• Til fyrfadslys passer det godt med en bælte-  
 bredde på 1,7 cm og til almindelig kronelys   
 passer en bredde på 3,7 cm fint.
• Saks
• Målebånd/lineal
• Hobbykniv
• Lys – fyrfadslys, 
 kronelys, evt.      
 LED-lys

3.  Saml fisken. Det kan være nødvendigt at lave et snit   
 mere på den ene - cirka i samme tykkelse som bæltet.   
 Så er det nemmere at samle lysestagen. Det afhænger   
 af tykkelsen på dit bælte om det er nødvendigt eller ej.

KRONELYS:  
Stort set samme fremgangsmåde som ved fyrfadslys.

1.  Sæt bæltet rundt om lyset.  Længden, du skal bruge,   
 afhænger af tykkelsen på bæltet (og hvor lang halen   
 skal være). Halen skal krydse så tæt på lyset som muligt,   
 så bæltet sidder stramt om lyset, og lyset står fast.   
 Min var ca. 18,5 cm lang.

1

2

3
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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

  5. november  Leder- og bestyrelseskonference

12. november Engleværksted

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

2022

   1. oktober Netværkssamling: Autisme og Tro (Øst)

29. oktober Netværkssamling: Autisme og Tro (Vest)

God fornøjelse!
Kh. Hanne

BONUS 
Gik du glip af Frøfestival og 
chancen for at købe et hæklekit 
med Frøfestivalsfrøen, så kan 
du  downloade opskriften på den 
hæklede frø her – så skal du blot 
selv ud at finde garn. 

2.  Mål efter og find ud af, hvor langt krydset skal være 
 fra halen. Skær snit i halv bredde af bæltet og i ca.  
 samme tykkelse som bæltet, fra oven og fra neden.

3. Saml lysestagen om lyset.

2 3
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Kristelig Handicapforening

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

Frøjkgården
Thorsvej 71-73 | 7500 Holstebro | 
tlf. 9611 6790 | 
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
• Valmuen
• Østbækhjemmet

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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Jeg hørte engang i Go’aften LIVE 
om en regel fra en ung pige, som 
skulle fortælle, hvordan man ge-
bærdede sig på de sociale me-
dier. Reglen var simpel, lige til at 
forstå og nem at begynde med. 
Den hedder ”mormor-reglen” og 
går ud på, at man, inden man 
lægger noget op på de sociale 
medier, spørger sig selv: ”Vil jeg 
gerne, at min mormor ser dette?” 
eller ”Hvad ville mormor sige til 

det, hvis hun så det?”. På den måde får man et pejlemærke 
på, hvad man kunne tillade sig, eller hvad man har lyst til, at 
andre skal vide eller se. Det gør det rimelig nemt at opføre 
sig ordentligt. 

Hvad den unge pige nok ikke havde tænkt over er, at den 
regel allerede er opfundet og står i De ti bud: ”Ær din mor og 
din far”. Det er her Ordsprogenes Bog 10,1 kommer ind i bil-
ledet. Verset viser nemlig, at når vi opfører os ordentligt og 
viser os fra den gode side, så bliver de nærmeste omkring 
os faktisk stolte af os. De glæder sig over os. Hvilken foræl-
der er ikke stolt og glad over sit barn, når barnet bliver rost 
i børnehaven, skolen eller hos vennernes forældre for god 
opførsel eller et godt kammeratskab? Og modsat: Hvilken 
forælder bliver ikke ramt af bekymring, når barnet hænger 

ud med skumle typer, pjækker fra skolen, burer sig ind på sit 
værelse eller laver småkriminalitet? 

Betyder det så, at forældre kun elsker deres børn, når de 
opfører sig ordentlig? Forhåbentligt ikke! Derimod viser 
det, at forældre elsker deres børn så meget, at de glæder 
sig og bekymrer sig på deres vegne. Den kærlige forælder 
kan ikke lade være med at være en del af barnets liv. På 
samme måde glædes Gud, vores far, over det gode vi gør og 
bekymrer sig over det forkerte. Men uanset hvad vi gør, så 
elsker han os. Endda så meget, at han ikke kan lade være 
med følge med i vores liv. 

SØREN JACOBSEN
TEOLOG OG NYT 
MEDLEM AF KRISTELIG 
HANDICAPFORENINGS 
LANDSBESTYRELSE

Mormor-
reglen

ANDAGT

Ordsprogenens Bog kapitel 10, vers 1:  
En vís søn glæder sin far, en tåbelig 
søn er sin mors bekymring.


