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Ulla Møller-Christensen, Vejby Bo & Beskæftigelse, modtog Autismeprisen 2012.

År for år er det blevet 
sværere at � nde den 
rette modtager af 
Autismeprisen. Det 
har den positive 

forklaring, at der efterhånden er � ere, 
som gør en særlig indsats for menne-
sker med autisme. Trods det stigende 
antal kandidater var valget denne 
gang let. En overrumplet og strålende 
glad Ulla Møller-Christensen modtog 
på SIKON det synlige bevis på æren i 
form af en bronzeskulptur og 10.000,- 
kr. 

Ulla Møller-Christensen grundlagde 
i 2009 Vejby Bo & Beskæftigelse i 
Nordsjælland for normalt til moderat 
begavede unge voksne med Autisme 
Spektrum Forstyrrelse (ASF). Den 
selvejende institution er en form for 
bro mellem ungdoms- og voksenlivet. 
Ulla Møller-Christensen, som er daglig 
leder, og hendes medarbejdere arbej-
der på at udvikle færdigheder hos de 
unge, så de kan leve et så selvstæn-
digt voksenliv som muligt. Arbejdet 
foregår i stor respekt for hver enkelts 
individualitet.

Idéen om tilbuddet opstod nogle år 
forinden. Hendes dengang 18-årige 
søn, som har ASF, skulle � ytte hjem-
mefra, men der fandtes ingen tilbud 
til den aldersgruppe, og så tog hun 
sagen i egen hånd.

Bygger på de unges 
færdigheder
»I en tid, hvor tingene går den 
forkerte vej, skal der være nogle, 
som holder fast i at bygge på det, de 
unge kan, frem for at være negative«, 
sagde formanden for Landsforenin-
gen Autisme, Morten Carlsson, i sin 
motivering. Prisen er indstiftet af 
Landsfore ningen.

»Jeg er utrolig glad, for prisen er en 
anerkendelse af det, som jeg og mine 
medarbejdere står for. Da jeg i en 
periode arbejdede i Landsforeningen, 
� k jeg indsigt i, hvilken form for tilbud 
der var det rigtige. Jeg ville selv være 
en del af det, og ganske vist havde 
jeg ikke ledelseserfaring, men jeg 
havde livserfaring og � k også støtte 
fra nogle kloge folk. Så jeg troede på, 
at det nok skulle lykkes, og det gjorde 
det jo også«, griner Ulla Møller-Chri-
stensen efter prisoverrækkelsen. Hun 

bliver konstant afbrudt af folk, som 
siger tillykke med store knus.

Blandt de synlige beviser på, hvor 
godt det går i Vejby, er, at antallet af 
beboere gradvist er øget til foreløbig 
tretten, og at tilbuddet snart udvider 
med et antal små selvstændige boli-
ger. Her kan de unge � ytte ind, når de 
er klar efter botræning. Beskæftigel-
sesdelen, heriblandt Særligt Tilrette-
lagt Ungdomsuddannelse (STU), har 
plads til 15 unge. Nogle af dem er her 
kun i dagtiden, da det ikke kræves, at 
man bor på stedet for at gå i beskæfti-
gelsen/STU.

»Mit arbejde er meget berigende, og 
jeg lærer nyt hver dag. Jeg tænker tit, 
om jeg vil vågne af en drøm, men det 
er jo heldigvis virkeligt«, siger Ulla 
Møller-Christensen. 

Og Ullas søn, Sune, som i dag er 26, 
han bor stadig i Vejby Bo & Beskæfti-
gelse, hvor han stortrives. 
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