
 

KANDIDATOPSTILLING 
Ønsker du at stille op, skal du udfylde og indsende denne kandidatopstilling senest d. 24. marts 
2023 kl. 12.00 til sumh@sumh.dk.  
 
Husk, at indsætte billede af dig selv i denne kandidatopstilling eller vedhæft det, når du 
indsender kandidatopstilling. 
 
I år er følgende bestyrelsesposter på valg:  
 

• Formandsposten 
• Næstformandsposten (da nuværende næstformand ønsker opstilling til formandsposten) 
• Fire ordinære bestyrelsesposter 
• Fire suppleantposter 

 
Du kan med fordel orientere dig i dokumentet ”bestyrelsens opgaver og ansvar”,  
der er udsendt med indkaldelsen og kan downloades på hjemmesiden, hvis du vil vide mere om, 
hvad posterne indebærer.  
 
Hvis du ønsker at stille op til flere kandidatposter, skal det fremgå af nedenstående punkt: ’Jeg 
stiller op som’ i prioriteret rækkefølge.  
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Jeg stiller op til SUMHs bestyrelse ved repræsentantskabsmødet 2023 
 

NAVN OG EFTERNAVN:   
Antoniett Vebel Pharao 
 

ALDER: 
(Det er et krav, at du er under 36 
år i hele valgperioden)… 

 
 
34 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

 
 
Aarhus C 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

Muskelsvindfonden  
 
 

JEG STILLER OP SOM: 
Skriv om du stiller op som 
formand, næstformand, 
bestyrelsesmedlem og/eller 
suppleant… 
 
(OBS; Hvis du ikke vælges til den 
kandidatpost du ønsker, skal du 
notere om du stiller du op til flere 
poster for at kunne være gyldig 
kandidat til disse. Posterne du 
ønsker at stille op til skal noteres i 
prioriteret rækkefølge. 
 

 
 
Suppleant  
 
 
 
 
 

 
LIDT OM MIG: 

Først og fremmest elsker jeg livet, og jeg elsker musik, teater, film og alt, der kan røre noget i 
mennesker. Jeg elsker at tilbringe tid med mine venner og familie. Jeg er uddannet 
pædagogisk sociolog og arbejder til daglig i et fleksjob hos en virksomhed, der hedder 
Teknologi i praksis.  
 
Jeg har siden, jeg var 17 år gammel holdt foredrag om at være ung og leve med muskelsvind. 
Jeg startede med at holde foredrag, fordi jeg var træt af hele tiden at blive talt ned til og føle, at 
jeg blev set på som anderledes. I stedet for at blive ved med at brokke mig, så vendte jeg det 
indad og tænkte, hvad kan jeg selv gøre ved det. Det, jeg som minimum kan gøre ved det, er 
at være åben og ærlig og fortælle om, hvad det vil sige for mig at leve med et handicap. 
Fortælle om det på godt og ondt, så det har jeg nu gjort i mere end 14 år for både børn, unge, 
voksne og ældre.  
 



 
Styrken og viljen til at gøre en positiv forskel for mig selv og andre er startet af min skønne mor 
og har udviklet sig videre gennem mit frivillige arbejde i Muskelsvindfonden. Jeg har over 12 års 
erfaring fra Muskelsvindfonden med planlægning af både store og små events, som 
børnelejrleder og håndtering af gæstelisten på grøn koncert, frivillig for Aarhus festuge samt 
planlægning af undervisningsforløb i forbindelse med mine foredrag.   
 
Jeg håber at kunne bidrage i SUMH med erfaringer herfra. Jeg ønsker også fortsat at kunne 
bruge tid på SUMH, eftersom jeg har elsket at være med i mange af jeres projekter. Specielt er 
jeg meget optaget af seksualitetsudvalget og det politiske arbejde særligt indenfor 
uddannelse og beskæftigelse.  
 
 

 
JEG STILLER OP FORDI… 

Jeg ved, at sammenhold og samarbejde gør en forskel, og det synes jeg, SUMH repræsenterer 
for mig. Jeg har de seneste 7,5 år bevæget mig dybere og dybere ind i SUMH, og jeg er ikke 
blevet skuffet.  
 
Jeg har på sidelinjen fulgt med i projektet VOLUE samt LIGELYST. Jeg har deltaget i 
RÆKVÆRK, som virkelig åbnede øjnene for mig omkring, hvordan forskellige handicap kan 
have ”samme” psykiske” konsekvenser, selvom de på ingen måde ”ligner” hinanden.  
 
Jeg har været en del af velfærdsfabrikken. Jeg har med stor lyst og energi deltaget i projektet 
ALLE MED – inklusion i øjenhøjde. Det har givet så meget mening for mig at formidle til børn 
og unge, da de er vores nye generation og dermed fremtiden. Vi kan gennem et projekt som 
ALLE MED være med til at forme fremtiden og sikre, at flere mennesker uanset handicap eller 
ej bliver inkluderet.  
 
Jeg interesserer mig meget for det politiske område og særligt inden for job og uddannelse, 
og jeg vil glæde mig til at kunne forsætte mit arbejde med disse områder i SUMH. Jeg er også 
meget interesseret i seksualitetsområdet og vil meget gerne bidrage mere i 
seksualitetsudvalget. Jeg vil gerne være med til at sikre, at personer med handicap bliver 
repræsenteret indenfor seksualitetsområdet. Jeg har derfor medvirket i Sex Med P3, fordi jeg 
synes, der skulle være en krop med et handicap i sådan et program. Heldigvis har jeg også fået 
en ung mand med muskelsvind til at medvirke.  
 
Jeg stiller op, fordi jeg gerne på et endnu højere plan vil være aktivt med til at styrke SUMH og 
gøre en forskel for mennesker med handicap, men også for dem uden et handicap, for det er 
vel i virkeligheden dem, vi skal have i tale, så vi alle kan leve i et mindre fordomsfuldt samfund, 
hvor alle kan være uanset livsvilkår.  
 

 


