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Hjertebo-arrangement trak fulde huse i Hvam kulturhus
Kære Hjertebo venner!
I forlængelse af at vi havde en rigtig god aften i aftes i Hvam
Kulturhus, rundsender vi hermed et Nyhedsbrev med en lille
omtale af mødet suppleret med nogle fotos.
Genteknologi formidlet på en enkel måde
”Cellerne i vores krop kommunikerer med hinanden, akkurat
som vi gjorde, da vi som børn legede cowboydere og
indianere. De aftaler med hinanden, hvad der er deres opgave,
og så udfører de hver deres opgave,” fortalte en engageret Ole
Techow.
Det handlede om genteknologi, stamceller og meget andet,
som det er svært for os lægfolk at forholde os til. Budskabet
fra Ole var dog klart i den forstand, at selvom vi får mulighed
for at helbrede uhelbredelige sygdomme via genteknologien,
så kan det også være forbundet med uoverskuelige konsekvenser, når mennesker begynder at ændre på opbygningen på
celle– og kromoson-niveau.
”Du kunne have undgået denne situation!”
På et mere praktisk plan fortalte Jette Techow om, hvordan
hun og hele familien oplevede det, da hun fødte Rebecca, som
har downsyndrom. ”Du kunne jo have undgået denne
situation,” var bemærkningen fra en overlæge til Jette, efter det
var blevet klart, at Rebecca havde downsyndrom.

Underforstået, at hvis Jette havde valgt at få foretaget
fosterdianogstik, så var det blevet afsløret, at Rebecca var
handicappet, og hun kunne have fået foretaget abort.
Rebecca selv, som i dag er 25 år, fortalte med stor entusiasme
om sin dagligdag på Kernehuset, som er et Kristent
bofællesskab i Ans. Og det blev fortalt med en hjertelighed og
humor, så man bare sad tilbage med en oplevelse af, at det er
godt at være beboer på KH-hjemmet Kernehuset.
Præsentation af Hjertebo projektet og Kristelig Handicap
Forening
Hjerteboprojektet blev gennemgået af Torben Kiel fra
Hjertebos bestyrelse, og efterfølgende fortalte Landssekretær
Ellen Hessellund om Kristelig Handicapforening, som har det
som ét af sine formål at støtte oprettelsen af kristne
bofællesskaber.
Der var ca. 90 fremmødte, og borddækningen måtte suppleres
yderligere i kaffepausen, men der var plads til alle. Mødet blev
afsluttet med andagt og en aftensang med Birger Skipper som
forsanger.
Det var på alle måder en dejlig aften. Derfor skal der også fra
bestyrelsen lyde en varm tak til alle, som deltog og hjalp til
ved mødet i aftes!

Ole Techow fortalte engageret og
levende om genteknologi og nogle af konsekvenserne heraf.
Jette Techow fortalte om det at få
et handicappet
barn.
Rebecca Techow
fortalte om sin
dagligdag på
Kernehuset.
Torben fortalte
om projekt
Hjertebo.
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