
  

 Invitation til fejring af FNs Internationale Handicapdag 
i selskab med den blinde troubadour Søren Høg – ”med kurs mod Fakse” 

i hyggelige rammer på Kafé Kolind tirsdag den 3. december kl 19.30 

I ANLEDNING AF FNs Internationale Handicapdag vil vi gerne invitere vores medlemmer og andre borgere 
til at fokusere på vilkår og muligheder for personer med handicap og andre udfordringer, dels lokalt, nationalt 
og internationalt. 

Om man er kognitivt udfordret, kommunikationshandicappet, døjer med fysiske funktionsnedsættelser eller 
føler sig marginaliseret og i værste fald ekskluderet, hænger ikke bare sammen med egne begrænsninger 
men i høj grad også med den måde, man bliver mødt i samfundet. 

Søren har gennem livet klaret sig – men pludselig mødte han alt for ofte et ”NEJ, Dét tør vi ikke binde an 
med”, når han henvendte sig, bl.a. på en højskole og senere i en roklub nær hans nye bopæl. Det fik noget i 
gære hos den gæve spillemand, og ideen blev født om at vandre ”med kurs mod Fakse”. 
Med udgangspunkt i oplevelserne de to somre, det tog at vandre, først ned gennem Jylland og siden tværs 
over øerne, og de mange oplevelser undervejs, giver han nye håb og input til hvem der må møde frem 
tirsdag den 3. december, hvor vi har aftalt at fejre dagen på Kafé Kolind, som for nogen er trygge og 
velkendte rammer, for andre måske grænseoverskridende at gæste, men alle er velkomne. 

En aften på Kafé byder naturligvis på kaffe og kage, ligesom der bliver mulighed for at købe sodavand og en 
bid mad til at starte den gode oplevelse.  
Gratis biletter afhentes og mad til 42,- per kuvert bestilles og betales på Kafé Kolind, Drasbeksgade 17, 8560 
Kolind senest fredag den 29. november klokken 12, kan også ske på mobilepay på 14514 
Spisning starter kl 18 og koster 42,- per kuvert, vælg mellem frikadeller med kartoffelsalat eller sandwich. 

Bedste hilsner og vel mødt 

Solveig Hansen, formand for DH-Syddjurs 
sol1920@gmail.com  

  Søren har sin førerhund Smilla med 
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