
 

Invitation til brugermøde 
MANDAG D. 27. MARTS KL. 16:40 

 

På ISAAC konferencen 2023 er der igen mulighed for at ASK-brugere kan mødes, netværke, udveksle 

tanker og erfaringer og blive klogere på et spændende emne.  

På Brugermødet skal vi denne gang arbejde med  

FORMIDLING - dét at få andre til at være nysgerrige 

 på noget du selv er optaget af 

Hvordan kan du fortælle om dit liv eller om emner ved at bruge tekst og billeder på fx Facebook, 

Instagram, som blogger eller i blade? Vi skal bl.a. høre oplæg om: 

- Hvorfor er det interessant at dele sine tanker, erfaringer og historier med andre? 

- Hvad kan man selv få ud af det? Og hvad kan andre få ud af det? 

- Hvordan kommer man i gang? Og hvordan får man inspiration til emner?  

Program for brugermødet: 
16.40 Velkomst og præsentation 
 
16.50 TeamTvilling om at dele sine tanker, 

erfaringer og historier med andre på de 
sociale medier. 

 
17.35 Ordet er frit.  

Her kan deltagerne udveksle erfaringer med 
at formidle gennem billeder og tekst. I kan 
også drøfte, hvordan dagens oplæg har 
inspireret jer. 

 
18.10 Afslutning – eller du kan tilvælge festmiddag 

kl. 19:30 

 

 

Du har mulighed for at deltage online i brugermødet, 

hvis du ikke kan deltage på Vingsted. 

Oplys om dette når du tilmelder dig. 

 

 

 

Udstilling i foyeren 
ISAAC arrangerer igen i år en udstilling i foyeren i forbindelse med konferencen. 

Peder og Steen Mondrup er de første tvillinger i Danmark 

der har gennemført en Ironman i fællesskab. Siden er det 

blevet til utallige løb, og de har stiftet Team Tvilling løbe-

klubber rundt i Danmark og i udlandet. Det er fællesskaber 

bestående af løber og handiatleter.  

De udbreder kendskabet til Team Tvilling og tankerne og 

visionerne bag det igennem deres bog, foredrag og sociale 

medier m.m. 



 

Temaet er MUSIK OG LYD 

Temaet for udstillingen er inspireret af efterårssamlingen 2022, hvor ASK-brugerne var aktive musik-

udøvere. Her prøvede de at bruge deres kommunikationshjælpemidler og deres bevægelser til at 

lave musik. 

 

Vi vil opfordre dig til at udstille, hvis DU arbejder med musik og lyd, fx: 

- Arbejder i musik-app/program på dit kommunikationshjælpemiddel eller  

anden enhed 

- Spiller på almindelige instrumenter 

- Arbejder med din stemme, fx synger i kor   

- Arbejder med lyde og lyduniverser 

- Deler din musiksmag og yndlingsmusik med andre på en bestemt måde 

- Eller noget helt andet… 

 

Om du arbejder alene eller sammen med andre, så har du en unik mulighed for at få 

din musik og lyd med på udstillingen.  

Du skal blot få optaget din musik/lyd, så den kan afspilles på udstillingen. Eller du kan få 

nogen til at optage en lille video, der viser, hvordan du/I spiller musik.  

Kontakt os i brugergruppen, hvis du vil vide mere eller har noget, du gerne vil 

udstille på konferencen. Vi kan kontaktes på: brugergruppe@isaac.dk  

 

 

Tilmelding til konference/brugermøde 
Der er forskellige muligheder for deltagelse med én hjælper inkluderet:  

- Du kan deltage i hele konferencen (2 dage med/uden overnatning) 

- Deltage en enkelt dag (obs: brugermødet er mandag) 

- Deltage kun i brugermødet. NB: Festmiddag kan tilkøbes ved tilmelding 
 

Prisen afhænger af hvordan du deltager, om du og din hjælper vil bo på dobbeltværelse eller 

enkeltværelser, om du vil deltage i festmiddag, og om du er medlem af ISAAC.  

Gå ind på vores tilmeldingssystem og vælg Tilmelding som ASK-bruger eller tilmelding alene til 

Brugermøde. Her finder du alle tilmeldingsmuligheder og priser.  

Tilmeldingen finder du her: www.isaac.dk/tilmelding/ 

 

De bedste hilsner 

Jeppe Forchhammer              Rikke Thomsen          Anne-Lise E. W. Laursen          Vibe Lund Jensen 

mailto:brugergruppe@isaac.dk
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