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Nye medier gav Jacob
nye muligheder
Jacob Aakjær Bang har været med til
at skabe en IT-klub for udviklingshæmmede, hvor tryghed, samvær og det
gode humør går hånd i hånd.
Der kommer pædagoger på besøg fra
både Odense og Thisted for at lære at
drive et lignende tilbud, og Facebookgruppen ’IT Klub for Udviklingshæmmede’ har over 4000 følgere.
Jo IT-klubben, der blev startet på frivillig
basis i 2013, og som i dag er en del af det
samlede tilbud i Klub Nord i Aarhus, kan
roligt betegnes som en succes.
Syv frivillige står bag tilbuddet om at blive mere fortrolig med computeren, og det
blev til i kølvandet på debatten om det papirløse samfund, og efter at en undersøgelse foretaget i samarbejde med en frivillig
studerende fra Syddansk Universitet havde
bekræftet, at der var et stort behov hos målgruppen.
Jacob Aakjær Bang fortæller, at de fleste efterhånden har fået styr på principperne i NemID, men at mødet med det offentlige stadig kan volde problemer.
- Det hjælper vi dem med, og så er der
nogen, der gerne vil have lagt billeder ind
og nogen, der godt kunne tænke sig at få
en Facebook-profil. Vi har også haft nogen,
hvor vi skulle tage det helt fra starten af,
forklarer Jacob Aakjær Bang, 39 år og sentudviklet.
- Nogen har været lidt bange for hele
det der med computere, men de har været
heroppe for at kigge, og så har de egentlig har fået lyst til det, smiler han.
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Nye medier gav Jacob
nye muligheder

Iværksættertankerne gav fornyet energi og
gåpåmod, og da Frank Torkos i sin daværende funktion af støttepædagog for Jacob
en dag kom på besøg, måtte han gnide sig
selv i øjnene over synet, der mødte ham.
- Jeg var ikke helt OBS på hjemmesider dengang, men han sad på hjemmesi-

IT-klubben er netop flyttet i nye omgivel-

fællesskab – et fleksjob hos en lokal elek-

den 123 og var i gang med at flytte bille-

ser i Aarhus Nord, og sammen med koor-

tronikvirksomhed, hvor han endte med at

der rundt på skærmen, og jeg tænkte ba-

dinator Frank Torkos fra Aarhus Kommu-

gå ned med stress og en depression på

re: ’Hvad har han lige gang i dér?!’ Og så

ne viser Jacob rundt i lokalerne, der ligger

grund af et for stort arbejdspres og følel-

satte han en video ind, og jeg gloede jo

i forlængelse af Lyngåskolen.

sen af at være udenfor.

bare, jeg troede, det var sådan noget, man

- Faktisk hed vi IT-caféen i starten, men

- Der var alt for meget at lave, og det

det fik vi ændret igen, siger Jacob Aakjær

var for stresset, så jeg kunne ikke følge med,

Bang, mens Frank Torkos slår en latter op.

siger han om fleksjobbet på 37 ugentlige

- Da han forklarede, hvad det var, han

De er begge enige om, at ordet café

timer, og hvor han af kollegerne ovenikø-

var i gang med, gik der et lys op for mig.

nok var lidt for smart og ikke rigtig dække-

bet blev beskyldt for at snakke for meget

Jeg tænkte, at det måtte være meget nemt

de over det, der var tanken bag – nemlig et

og lave for lidt.

at komme i kontakt med folk på den må-

uforpligtende fællesskab for mennesker
med udviklingshæmning.
- Vi vil gerne signalere til omverdenen,
at det her er en klub, som man kan kom-
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gjorde på aviser, husker Frank Torkos storsmilende.

- Jeg vil helst være min egen direktør,

de, og nu havde jeg jo oplevet, hvordan

men jeg blev holdt rigtig meget øje med.

han havde buret sig selv inde i lejligheden,

Somme tider kunne jeg ligefrem mærke øj-

så jeg sagde til Jacob, at det dér skulle han

nene i ryggen på mig, gyser han.

tage at arbejde videre med, så sagsbehand-

me ind og være en del af - uanset om man

Med depressionen hængende som en

kan lidt eller meget med en computer, for-

sort sky over sig og med en selvtillid, der

klarer Frank Torkos fra Aarhus Kommune,

havde lidt et gevaldigt knæk, isolerede Ja-

Ejerskab giver motivation

mens Jacob stemmer i:

cob Aakjær Bang sig i sin lejlighed.

Aarhus Kommune valgte med Frank Tor-

leren kunne få det at se, siger han.

- Folk kommer også for hyggens skyld,

- Det var ret ensomt, fortæller han om

kos mellemkomst tidligt i forløbet at støt-

og det er et fællesskab, som vi alle sammen

perioden, hvor han endte med at vende

te op om aktiviteterne, og i dag huser

er meget glade for, understreger han.

sig konstruktivt mod det, der altid havde

Klub Nords lokaler i Aarhus både Smil In-

haft hans interesse – nemlig journalistik.

ternetavis, Smil Radio og IT-klubben – ini-

Den sorte sky forsvandt igen

Mens han gik derhjemme, fik han nemlig

tiativer som ikke ville have været der uden

Inden Jacob Bang fik tildelt pension var han

idéen om at starte en internet-avis for ud-

Jacobs brændende ønske om at træde ind

i syv år en del af et langt mindre givende

viklingshæmmede.

i journalistikken.
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Han er blevet sin egen direktør, men han
har ikke fået det forærende, forsikrer Frank
Torkos, der i 2007 overlod det til Jacob og
hans journalistmakker Thomas Øm om at
udfylde en projektformular på helt almindelige vilkår.
Skrivelsen blev sendt ind med de to
unge fyres kragetæer, og bestræbelserne bar frugt, da ledelsen i kommunen
valgte at støtte op om en internetavis til
udviklingshæmmede.
- Jeg tror på, at hvis man får ejerskab
som borger, så har man også lyst til at give den en skalle og ofre noget for at få
det til at lykkes. Når man føler, at man
ejer noget, kommer motivationen og lysten til at få det til at køre helt naturligt,
understreger Frank Torkos.
- Som socialpædagog arbejder jeg
med at finde frem til ressourcerne hos det
enkelte menneske. Og da jeg så, hvor dyg-

de, hvor man kunne søge hen, så jeg var

skør for at være her. Det er bestemt ikke

tig du var til det med computeren, da vid-

meget sammen med ’almindelige’. Jeg blev

et kedeligt sted at være, griner Jacob med

ste jeg, at det var det, du skulle satse på,

ret meget mobbet og var meget alene, og

et glimt i øjet til Frank, der supplerer:

siger Frank henvendt til Jacob.

jeg manglede et sted at gå hen, hvor jeg

- Formålet for mig at se har på den ene

Efter peptalken fra Frank var det som

kunne mødes med nogen, der havde det

side været, at der blev opbygget nogle so-

om, Jacob ændrede karakter fra, at han

samme handicap, fortæller Jacob Aakjær

ciale relationer blandt borgerne kombine-

sad og følte, at han ikke var ret meget

Bang om tankerne bag en IT-klub for ud-

ret med ejerskabet. Den anden del har væ-

værd og til at han følte, at der var mas-

viklingshæmmede.

ret at gøre kommunen opmærksom på, at

ser af ting, han kunne gå i gang med.

- Der er plads til alle her, og vi tager

der faktisk er mange udviklingshæmme-

- Nu fik jeg lov til at vise, at jeg godt

også hensyn til hinandens velvære. Hvis

de, der godt kan arbejde med det her me-

kunne noget, siger Jacob Aakjær Bang

man for eksempel lider af angst, det er

die. Og ved at samle alle aktiviteterne i ét

om tidspunktet, hvor hans liv ændrede

okay - modsat på en arbejdsplads, hvor du

stort rum, kan folk selv finde ud af, hvad

sig til det bedre. Han havde lidt et knæk,

kan blive fyret, hvis du ikke er der. Jeg kan

de gerne vil. Der er op til flere, der bliver

da han havde fundet ud af, at han ikke

også roligt sige, at vi har en god humor.

hængende i mange timer, fordi de godt

kunne være på et normalt arbejdsmarked,

Vi har det hyggeligt, og man skal være lidt

kan lide samværet her.

men nu var han godt på vej til endelig at
blive sin egen direktør og arbejde med
det, der var hans store drøm.
Et sted at høre til
Efter det mislykkede fleksjob fik Jacob tilkendt pension, som gjorde endeligt op med
de ulige forventninger, der var til ham på
det ordinære arbejdsmarked.
Det skete i en relativt sen alder, selv
om det stod klart fra fødslen, hvor han
manglede ilt, at han fra barnsben var et
skridt eller to efter sine jævnaldrende.
- Dengang, jeg gik i folkeskole, var der
ikke et tilbud som en klub for handicappe-

IT-Klubben:
IT-klubben blev startet i 2013 på frivillig basis af syv ildsjæle, hvoraf de fleste
er udviklingshæmmede. Se IT-Klubbens åbningstider og læs mere om de øvrige
tilbud i Klub Nord på www.klubnord-aarhus.dk
Facebooksiden hedder IT Klub for Udviklingshæmmede
Jakob Aakjær Bang:
Jacob Aakjær Bang, 39 år, pensionist og chefredaktør, bor i et bofællesskab
i Aarhus med sin kæreste.
Smil Internetavis og Smil Radio:
Smil Internetavis og Smil Radio blev startet ud fra ønsket om at informere sentudviklede og udviklingshæmmede om emner, der vedrører deres hverdag.
Redaktionen bestemmer selv, hvilke historier de bringer.
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