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Vi er alle SKÆVE er vi alle

Plakaterne er døbt ” Skæve”
Lars har døbt plakaterne ”Skæve”. Den ene ses nederst på 
denne side, og da jeg spurgte ham, hvorfor plakaterne hedder 
”SKÆVE”, svarede han:

”Jeg er tit blevet kaldt “SKÆV”. Det synes jeg, er dejligt. Hvis 
det vil sige, at ham eller hende og dem, som mener dette, er 
“NORMALE”, så er jeg ekstra glad for den betegnelse, og synes 
faktisk det er et plus.

Tænk sig – man bliver betragtet som “SKÆV”, når man ikke 
orker eller magter bimlende og bamlende telefoner, computere 
eller tablets hvert øjeblik. Eller fordi man ikke sætter særlig stor 
pris på usund stress.  Hele tiden at blive revet ud af noget vigtigt, 
man er i gang med, noget man gerne vil gøre rigtigt første gang, 
ja så er det helt fint at blive kaldt for “SKÆV”.

Jeg er på mine ældre dage blevet så doven, at jeg gerne vil 
gøre det rigtigt første gang. Tidligere var jeg mere bevidst om 
at gøre det hele ad flere gange, doven skulle ingen kalde mig. 

Om få år er alle de nu “NORMALE” nok brændt ud, så vakler 
de rundt som zombier, i et blåt skarpt skær i deres eget dagslys. 
Som junkier tømmer de kontoen til strøm og data, og i en rus 
af like’s og elsker dig, glædes de nu, og døde da”.

Hvorfor vil Lars støtte ADHD-foreningen? 
Jeg kan godt fornemme, at Lars elsker at lege med ordene, men 
hvis jeg ikke stopper ham her, så fortsætter han ud af én tangent, 
og taber mig helt. Det vil ikke være særlig hensigtsmæssigt, 
for jeg vil jo også gerne vide, hvorfor han vil støtte lige præcis 
ADHD-foreningen?

”Gennem livet har jeg mødt mange andre skæve mennesker, 
unge som gamle, piger og drenge. Måske havde de diagnosen 

ADHD, eller måske var de bare skæve som mig. De var der jo 
også i min egen folkeskoletid, men der var der ikke noget, der 
hed ADHD, desværre, så de fik ikke nogen former for hjælp.

I nyere tid, med en ny skolereform, de lange skoledage, og 
det stigende pres der er på alle unge mennesker, må det være 
meget udfordrende at være ung med ADHD, men så sandelig også 
at være forældre. Og hvis jeg kan bidrage med et par tegninger 
og ord, så bliver jeg kun rigere.

Derfor har jeg valgt at støtte op om ADHD-sagen med salg 
af mine ”SKÆVE” plakater”.

Vi er stolte over Lars´s støtte til ADHD-foreningen
Vi er stolte over Lars’s støtte og nu kan du både som privatperson 
og som virksomhed støtte ADHD-sagen med en ”SKÆV” plakat. 
Plakaterne fås i forskellige størrelser og for hver solgte plakat, 
går der et beløb til ADHD-foreningen. 

Giv den i julegave, adventsgave eller bare som en gave til dig 
selv. Som virksomhed kan man desuden få virksomhedsnavn 
på plakaten og få den leveret indrammet. Lige til at hænge op 
i virksomheden.

Plakaterne sælges på www.dengodesag.dk
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Lars Rex fra Svendborg svinger en dag forbi ADHD-foreningens sekretariat, fordi han har noget, han 
gerne vil støtte ADHD-sagen med. Lars har igennem mange år arbejdet med grafik som en hob-
bybeskæftigelse, og nu har han lavet to plakater, som han gerne vil støtte ADHD-foreningen med.
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