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Jeg siger ikke, at vi kan slå Haderslev. Men jeg
er født optimist, og kan vi lave et par hundrede tusinde i overskud det første år, så er det
fint.
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OTTO SKAK, DIREKTØR
FOR SLOTSSØBADET OG
INITIATIVTAGER TIL EN
LOKAL UDGAVE AF STAFET
FOR LIVET.
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DAGENSPORTRÆT

Folkekøkkenfrivillig går
til scenen
Scene: Man kan en masse, selv om man
er på overførselsindkomst. Det siger Kim
Dalmose, der er frivillig i Folkekøkkenet
og nu skal spille teater i København.
Af John Ahle Petersen,
jpe@jv.dk

K

im Dalmose fik en
hård medfart ved
livets begyndelse.
Han fik for lidt ilt ved fødslen, og derfor lever han i
dag med en mindre hjerneskade. Den har betydet, at
tilværelsen har været mere
omflakkende for ham i
forhold til så mange andre.
Og handicappet er også
årsagen til, at Kolding
Kommune for syv år siden
færdigbehandlede hans
førtidspension, og han har
været på overførsels-indkomst lige siden.
Men Kim Dalmose sidder
ikke og venter på, at månedens ydelse tikker ind på
kontoen. For det første har
han gennem alle årene
arbejdet som frivillig hos
Folkekøkkenet i Kolding,
og så har han fået sig et
flexjob hos kaffefirmaet
Cafax i Haderslev.
– For mig er det blevet et

motto, at der ikke er nogen
begrænsning. Selv om man
lever med et skjult handicap, så er man ikke et nul.
Man kan faktisk noget, som
kan gavne andre i samfundet, siger Kim.
Og præcis derfor har han
lige nu orlov fra sit flexjob,
og i stedet går han dagligt
til scene-prøver i Dansehallerne i København. Her
opføres fra den 21. november stykket "Det store ædegilde", der er en eksperimenterende forestilling om
at være på overførselsindkomst i dagens Danmark. I
stykket spiller Kim med
andre, som også modtager
offentlige ydelser.
– Jeg skal stort set spille
mig selv, siger Kim.

Flere statistroller
Han har før haft statistroller i flere danske film som
"Klassefesten", "Klovn Forever" og "9. april", hvor han
kører motorcykel, og faktisk kunne han godt tænke

Kim Dalmose sidder som nummer tre fra venstre på dette foto fra "Det store ædegilde". Kim fortæller, at fotoet smækkes op på flere bybusser i København for at gøre reklame for stykket.
Foto: Søren Meisner

REJSEBREV FRA GRØNLAND

Nordlys i Ilulissat
To pædagogstuderende fra
Kolding er i øjeblikket på
studietur til Grønland,
hvorfra de vil skrive rejsebreve til JydskeVestkysten.
Dette er det andet af slagsen. Malene Kristina
Munk Nissen og Steffen
Jarl skriver:
Ved vores ankomst til
SPS, Socialpædagogisk

Seminarium - vores bopæl
og arbejdsplads i 14 dage blev vi modtaget af tre af
vores grønlandske medstuderende. Vi fik hurtigt et
indtryk af den gæstfrihed,
som er kendetegnet ved
det grønlandske folk. I den
forbindelse fik vi hurtigt en
invitation til traditionelt
familiær arrangement,

kaldet kaffemik. Det blev
holdt på knap så traditionel vis som er typisk for
Ilulissat, men bar mere
præg af de nordgrønlandske traditioner, fordi værtinden var tilflytter fra Thule.
Naturen i Ilulissat er i
øvrigt fantastisk, og flere
aftener har vi været beriget
af det smukkeste nordlys,

som i regnbuens farver har
danset hen over himlen. Vi
glæder os til resten af tiden
her i Ilulissat og ser frem til
de mange eventyr, som vi
ved, at denne rejse vil bringe os. Vores rejse indtil
videre har skabt grundlag
for refleksion, undren samt
en dyb beundring af den
grønlandske kultur.

Flere aftener har de to pædagogstuderende kunnet se det
smukkeste nordlys.
Foto: Malene Kristina Munk Nissen

