
 

Invitation til efterårssamling i ISAAC 
 

4. - 6. oktober 

Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odder 
 
ISAAC Danmark inviterer igen til efterårssamling. Vi følger op på succesen fra de forrige 

samlinger og blandt andet emnet kommunikativ ligestilling, som blev vendt på bruger-
mødet på ISAAC konferencen i år.  

 
Vi håber at se gamle kendinge, såvel som nye deltagere. Målgruppen er unge og voksne 

mennesker, som er brugere af alternativt kommunikationsudstyr - f.eks. talecomputer 
og/eller kommunikationstavle/bog. 
Vi er nu i fuld gang med at planlægge dette års efterårssamling. Det bliver mega 

spændende, og vi har brug for rigtig mange deltagere. 

 

Årets projekt 

I år vil vi arbejde med et projekt, nemlig at lave små videofilm, der 
skal handle om at oplyse den danske befolkning om, at ASK-brugere 
ønsker sig bedre kommunikativ tilgængelighed, når de vil begå sig og 

komme til orde i offentligheden. 

 
Vi glæder os særligt meget i år til at have mange deltagere med til efterårssamlingen, 

vi har nemlig inviteret Søs Egelind til at komme og hjælpe os med instruktion og 
performance. 

 
 
 
 

 

DEBAT  

Du må derfor meget gerne have en historie med om, hvordan 
du for eksempel er blevet overset hos bageren, eller at 
betjeningen i caféen taler til din hjælper.  

Det må også gerne være gode historier om situationer, hvor 

du er blevet set og hørt 😊.  

 
 

Der er mulighed for tilmelding på ISAAC’s hjemmeside – allerede nu. 

 
  



 

Foreløbigt program: 
 

Fredag d. 4. oktober: 
 

15.00 Ankomst og indkvartering – vi tager imod i husene – Tehuset.  
På dette tidspunkt bør vi have nøgler til alle huse, som vil blive 
udleveret. 

 
15.30 Stella, Ulla og Søs Egelind med fotograf 

  
Eftermiddagens emner:  

• Præsentationsrunde af alle med kaffe og kage 

• Snakke om løst og fast om weekendens program 
 

17.00 Pause inden middagen 

18.00 Middag i Messen 
 

19.30 Debat og visning af diverse videoer som handler om weekendens 
emne. 

 
 Aftenkaffe - i Messen 
 

Lørdag d. 5. oktober:  
 

07.30 - 09.00 Morgenmad i Spisesalen 
  
 Vi håber der bliver mulighed for svømmehal og evt. klatrevæg i 

løbet af dagen – vi er ved at undersøge det. 
 

09.30 - 10.30 Foreløbigt program Samling i annekset 
 Søs instruerer til første video, og måske bliver der allerede her ind-

spillet video. 

  
Vi der ikke er direkte involveret i optagelserne, vil forsætte debatten 

og snakke ordforråd. 
  
10.30 – 11.00 Kaffepause 

 
11.00 – 12.30 Fortsat: Søs instruerer videre, og de næste videoer bliver indspillet. 

 
12.30 - 14.00  Frokost i Spisesalen 

 
14.00 - 15.30 Fortsat: Søs instruerer, og flere videoer bliver indspillet. 
 

16.00 - 17.00  Hvor langt er vi kommet? – status på hvad sker der nu. 
 

18.30 Middag i Messen med efterfølgende hygge i Annekset. 
 
 



 

 

Søndag d. 6.oktober:  
 

08.00 - 11.00 Brunch i Spisesalen på Egmonthøjskolen 

10.00 - 12.00 Sidste filmoptagelser 

 
..og mulighed for at komme i Vandhalla 
(stor svømmehal med tilgængelig 

rutchebane) + evt. andre aktiviteter 
 

 
 
Herefter afrejse. 

 
Nøglekort og armbånd til Vandhalla afleveres til Ulla og Stella. 

 
 

Tilmelding 
 

Pris for deltagelse er igen i år 1.500 kr. inkl. en hjælper.  
 
 

Tilmelding sker via nettet på adressen www.isaac.dk/tilmelding/brugersamling.  
 

Skriv gerne til Stella, hvis du har spørgsmål eller problemer med tilmeldingen: 
stella.thomsen@gmail.com. 
 

Seneste dag for tilmelding er fredag d. 6. september. 

http://www.isaac.dk/tilmelding/brugersamling
mailto:stella.thomsen@gmail.com

