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Alle mennesker fødes lige værdige; vi er alle lige for Vor Herre. Sådan siger vi. I salmen Vor Herre tager de små i
favn hedder det: “For i Guds hånd og i hans ånd er menneskene lige”. Inde i os véd vi det godt. Jeg tror, at vi alle
har en dybt følt indre viden om, at det er rigtigt, at alle mennesker er lige. Selvfølgelig er mennesker lige og lige
værdige. Selvfølgelig skal alle børn behandles ordentligt; selvfølgelig skal alle have stemmeret; selvfølgelig skal alle
syge behandles – lige og værdigt. Selvfølgelig skal alle have en værdig død. Men i praksis? I praksis ser verden meget
anderledes ud. Det er på mange områder vanskeligt for os at praktisere det, vi godt véd, er rigtigt.

Tak til alle jer der hver dag sørger for, at mennesker med specielle behov får muligheden for at leve det gode liv.
Fordi I respekterer, at det gode liv er et godt liv, hvis mennesker bliver mødt, forstået og respekteret med de
handicap og lidelser, der er deres livsvilkår.
Tak til Steen Hildebrandt for forord.
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Mennesker fødes med mange forskelle. Der er udviklingshæmmede mennesker; der er alvorligt syge mennesker; der
er mennesker med forskellige farver øjne, hud og hår. Der er kvinder og mænd. Der er store og små. Hvordan får vi
ligeværdighed ind imellem alle disse forskellige mennesker?
Én måde er at være sammen, at tale sammen, at lege sammen, at arbejde sammen, at le sammen, at vandre
sammen. En anden måde er at se billeder, at læse om – andre. Og det er det, som forfatteren og fotografen til
denne bog, fotojournalist Hanne Engelstoft, har gjort. Hun viser i bogen en række smukke og autentiske fotos af
udviklingshæmmede mennesker, som hun kender og har været sammen med. Hun skriver deres navne, og fortæller i
korte og få sætninger om de mennesker, som vi kan se på de fine fotos. Hvem er de? Hvordan er deres liv? Hvad bryder
de sig om? Hvad er DET GODE LIV for dem? Det er bevægende at se billederne og læse ordene. Man kan selvfølgelig
også stille spørgsmålet: Hvad skal det til for? Er vi netop ikke lige? Jo, men i virkeligheden er der alt for mange af os,
der fortsat tænker i Dem og Os; tænker i og ser forskellene. Jeg tror, at denne bog primært henvender sig til os, der
tænker og føler sådan. Vi kan få udbytte af at se og læse. Det er jo både en billed-bog og en ord-bog.
Der er en vigtig ansvarsfordeling her. Mennesker, der har kræfter, energi og viden har pligt til at hjælpe mennesker, der
lider, bistå mennesker, der ikke selv kan, give omsorg til mennesker, der ikke får omsorg i deres eget liv – sådan at både
giverne og modtagerne kan få et godt og værdigt liv.
Det er det, som denne bog handler om. Det er en smuk og positiv bog, en bog om udviklingshæmmede mennesker, der
netop har et godt liv, fordi andre mennesker tager dem alvorligt.
Frederiksberg i maj 2014
Steen Hildebrandt
Professor emeritus og adjungeret professor

Randi Schrøder
Randi er født den 4/2 1988.
Randi har Chri du chat syndrom og bor
på Æblevej 2, Boenheden Løgumgårde i
Sønderjylland. Hun kom hertil i 2004
Før Randi flyttede ind på Æblevej, boede hun hos
sine forældre, gik i specialskole og gjorde brug af
et aflastningshjem.
Hun har et højt energi niveau.

Det gode liv for Randi er, når hun har tryghed,
struktur og bliver set, mødt og hørt.
Det, der kan gøre Randi ked af det, er savnet af
familien.
Når hun er glad og livet er rigtig godt, er hun
sammen med familien, til musik og festival, til
ridning, har en relation der kun er til for hende.

Peder Kristian Pedersen
Sed eaqui omnimet lam eri rem voluptatus nis ius voloritius
rerrum simendipsant lautem ex et, sae et audam lique nisquiae
Peder
er født den 9. maj 1959.
nos utetureprat.
Peder bor på Boenheden Løgumgårde.
Før boede han i Sønderborg på B.S. Ingemanns
Vej.

han får mulighed for at udføre ting selv og have
medbestemmelse i sit liv, og at omgivelserne
møder ham positivt.

Peder har fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser, der medfører, at han skal
have støtte til personlig pleje og til at klare sin
hverdag.
Det gode liv for Peder er, når han bliver
anerkendt og respekteret for den, han er, og

Frustration opstår, når hverdagen bliver
uforudsigelig.
Peder bliver meget ked af det, når omgivelserne
ikke forstår ham.
Peder bliver glad og i godt humør, når han får
lov til at bidrage med opgaver i hverdagen og
oplever, at folk omkring ham gerne vil være
sammen med ham, og at han bliver mødt og set.

Clemen August Rathge
Født den 9/8 1993.
Død den 1/10 2013.
Clemen boede på boenheden Løgumgårde,
Æblevej 1. Han kom hertil i august 2012.
Før Clemen kom til Løgumgårde boede han på et
døgntilbud for børn og unge.
Clemen havde flere fysiske lidelser samt nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne.
Han var kørestolsbruger.
Det gode liv for Clemen var at lytte til musik. Han
elskede musik, og at der blev lavet fis og ballade
omkring ham.
Han elskede at komme ud på ture i bil eller i

kørestol. Ridning nød han.
Men også at få massage og lave øvelser med en
fysioterapeut.
Clemen var begejstret, når han fik lov til at føle,
at han var ung med de unge og at stemningen
omkring ham var ungdommelig.
Clemen blev ked af det og frustreret, når
kommunikationen ikke var ”flydende”.
Glæden kom gennem det sociale liv, relationer,
musik, historier, sjov og ballade.

Tine Hauerdahl Jentz
Tine er født den 24. august 1977 som nummer to ud af tre søskende.
Tine bor i Landsbyen Sølund Hus 4. Hun har boet
på Sølund siden november 1998.
Tine er født blind uden lyssans. Da hun var 9 år
fjernes højre øje på grund af grøn stær, og hun
får en øjenprotese.
Hun har en infantil autisme.
Tine har boet hjemme, indtil hun var 17 år.
Hun gik i almindelig børnehave med støtte,
derefter var hun dagbarn på børnepsykiatrisk
hospital i Risskov i 5-6 årsalderen. Da Tine når
skolealderen, kommer hun på Stensagerskolen
og i fritidstilbud på Stensagergården i Viby.
Derefter kommer hun på Birkebakken i Brabrand
og Hindhøjen i Hinnerup kortvarigt. Hun var også
et år på Lyngåskolen i Skejby og i dagtilbud på
værkstedet Århus Nord.
Tine har under hele opvæksten været i trygge
kærlige rammer i familien, og er stadig hjemme
hos sine forældre hver anden weekend og på alle
helligdage, og hun deltager i et par årlige rejser
sammen med familien. Tine kan sidde i bilen på
vej hjem til familiens bolig i Risskov og sige: ”Jeg
griner, fordi jeg er så glad”.

Det gode liv for Tine handler meget om
forudsigelighed, at dagen har struktur, og at hun
ved, hvad der skal ske. Tine elsker musik og at
være sammen med familien. Tine vil gerne hjælpe
med praktiske ting, madlavning, bage, oprydning,
sengeredning. Tine elsker også at svømme, dykke,
lege i vand, og hun opholder sig ofte mere under
end over vandet.
Tine vil altid gerne deltage, når hun bliver tilbudt
aktiviteter, men det er vigtigt, at hun får ordentlig
besked på, hvad der skal ske.
Tine bliver frustreret, når ting bliver væk, og
ingen fortæller, hvor tingene er flyttet hen, men
også hvis man glemmer at give hende besked om
ændringer af planer, eller glemmer at fortælle
hende hvad hun skal. Tine bliver ked af det, når
nogen skælder ud, bliver vrede eller råber højt.

Mallik Jacobsen
Mallik bor på Æblevej 2, Boenheden Løgumgårde.
Her kom han til i oktober 2003.
Før Mallik kom til Løgumgårde, boede han først
hjemme og gik i specialskole, derefter kom han i
en plejefamilie.
Mallik har varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne.
Det gode liv for Mallik er, når han føler sig
tryg, bliver mødt med struktur, der gør livet og
hverdagen overskuelig, bliver mødt med omsorg
for den, han er og får hjælp til at få sit behov for
det gode liv opfyldt.
Frustration kan opstå, hvis han bliver
overstimuleret, og hans behov for ro og hvile
bliver overset. Mallik kan også blive ked af det,
når han savner familien.
Han glæder sig over samværet med familien,
ferier og det at være i en kontakt, hvor det kun
drejer sig om ham.

Karin Brag
Karin er født den 25/2 1942 i det tidligere DDR.
Hendes forældre flygtede til Danmark via Sverige,
da hun var ca. 8 år gammel. Familien flyttede til
Sønderborg, hvor faderens forældre boede. Karin
kom i en børnehave som 8-årig for at lære dansk.
Sidst i 1950erne flyttede Karin på Ribelund. Her
boede hun i en årrække, inden hun for en kort
periode flyttede i egen bolig. Efterfølgende boede
hun på en institution i Sønderborg, og flytter
senere i egen lejlighed. I 2004 flyttede Karin til
Handicap Løgumgårde og i sommeren 2011 i egen
lejlighed i et bofællesskab, der er beliggende i
Løgumgårde.
Karin udviser tegn på borderline,
personlighedsforstyrrelse, lider af gigt og
diabetes. Hun kan blive frustreret, vred og ked

af det, hvis hun ikke får hjælp til at overskue
hverdagen og livet.
Karin trives med at bo i egen lejlighed omgivet af
sine egne ting. Hun elsker selskab, men har brug
for forudsigelighed og ro. Hun opsøger gerne
fællesskaber, men har brug for personalet til at
guide sig i mødet med omgivelserne.
Det gode liv for Karin er solskinsdage på
terrassen og på stranden, bade, soppe, sejle,
tur i svømmehal, bankospil, besøg af bekendte,
synge, en god gammel dansk film, men også tyske
klassikere, en god bog, at være til festival, god
mad, Hansi Hinterseer og tysk schlagermusik.

Tove Hansen
Tove Hansen er født den 24. april 1948.
I sin barndom boede Tove hos forældrene og var
som enebarn en viljestærk stjerne i familien. Hun
har altid været god til at sætte sig selv i centrum.
Tove gik på tre forskellige skoler, indtil hun som
21- årig startede beskæftigelse på et beskyttet
værksted i Gestelev. Her var hun i ca. 30 år,
indtil hun pludselig i slutningen af 2001 skriftligt
opsagde sin kontrakt med værkstedet.
Da Toves mor blev syg i 1994, flyttede Tove akut

på bostedet Elleruphus.
Toves mor døde i 1996. Da Elleruphus flyttede
til Vestereng i Skårup i 2002, flyttede Tove med.
Hun har i dag kontakt med sin kusine, som efter
moderens død blev beskikket som værge.
Tove er født med Downs Syndrom. I de senere
år af hendes liv er hun blevet tiltagende mere
og mere dement og er nu på et stadie, hvor hun
sondemades og er sengeliggende de fleste af
døgnets timer.
Hun får epileptiske anfald med kramper. Hun har
mange anfald, der giver sig udslag i pludselige ryk
i musklerne.
Tove havde en lang periode, hvor hun var
deprimeret og led af angstanfald, det tog magten
fra hende, men hun blev medicineret, og det hjalp
hende.
Det gode liv for Tove handler i høj grad om daglig
omsorg og pleje, at hun vendes regelmæssigt,
holdes ren og tør og får sin sondemad.
Tove kan indimellem nyde selskabet med de andre
beboere i sin kørestol. Der er dage, hvor hun kan
drikke selv og spise lidt blendet mad.
I Toves lejlighed skabes stemninger ved hjælp af
musik og friske blomster, der leveres hver uge,
og vil nogen synge ”I skovens dybe stille ro” for
hende, så bliver hun glad og nyder det.

