
Kære ven af Landsforeningen Autisme.
Den 14. september er det 60 år siden vi blev stiftet – dengang som ”Psykotiske Børns Vel.” Der er sket utroligt meget 
siden da – ud over at vi nu hedder Landsforeningen Autisme. Vi vil gerne markere dagen sammen med dig og andre 
gode venner af autismesagen. Du er hermed inviteret!

Vi afholder et både festligt og fagligt arrangement:

Onsdag den 14. september kl. 15.00 – 17.00
Danske Handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Under receptionen vil der være et udvalg af alkoholfri drikke samt snacks og sødt.
Receptionen bliver livestreamet til vores medlemmer.

Jeg håber, du har mulighed for at deltage i fejringen af vores milepæl og gøre dagen til en mindeværdig dag, hvor vi 
både ser tilbage og glæder os over alt det, foreningen har opnået – og samtidig ser frem mod de mange opgaver, der 
ligger uløste foran os.

Tilmeld dig til vores jubilæum ved at sende en e-mail til kontor@autismeforening.dk. Senest den 7. september 2022. 
Tag gerne venner og kolleger med!

Mange hilsner fra
Kathe Bjerggaard Johansen

Formand

Programmet ser omtrent sådan ud:

15:00 Receptionen starter.

17:00 Receptionen afsluttes.

Vores protektor, HKH Prinsesse Marie ankommer til receptionen.15:30

Vi viser den internationalt prisbelønnede film med autisten Christian, som har skrevet en 
sang om at være et ganske særligt væsen. Han synger selv sangen.

15:40

Taler af: Formand Kathe Johansen, HKH Prinsesse Marie, Alexander Milne (historiker, der 
fortæller foreningens historie) samt formanden for DH, Thorkild Olesen.15:45

Maria Mainz fra TV2-programmet ”Årgang 20” fortæller om, hvordan det er at være nybagt 
mor til et autistisk barn og om hendes ide om at fremstille et smykke, som man kan købe 
og dermed støtte autismesagen. Maria overrækker det første smykke til HKH prinsesse 
Marie. (TV2 vil sandsynligvis være til stede og filme til TV-serien ”Årgang 20.”)

16:15


