
 

Brugermøde i forbindelse med 

ISAAC konferencen 
16. marts 2020 

Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, Bredsten 
 
Brugermødet 2020 forsøges igen at integreres med selve ISAAC konferencen. Derfor er kun en 

del af dagen sat af til et fælles brugermøde-emne. Dette emne har vi valgt at kalde for ”Kunst og 

poesi”. Hvis du har en lille poet eller forfatter i maven, hvis du udøver eller bare holder af kunst 

på en eller anden måde, så inviteres du til at dele din kunnen og dine oplevelser med os andre.  

Første punkt på programmet efter ankomst er velkomsttale og Jeppe Forchhammer, som holder 

dagens første hovedoplæg. Dette finder sted i den store sal. Derefter er der ASK-brugermøde i 

den sædvanlige sal indtil frokost.  

Efter frokost vælger du dig ind på de forskellige valghold, ligesom alle andre deltagere. valghold 

kan du se i hovedprogrammet for konferencen – har du det ikke, så find det på www.isaac.dk 

under ’Konference 2020. 

 

PROGRAM FOR BRUGERMØDET 

9.00-9.30 Ankomst  

9.30-9.50 Velkomsttale via formand Birgitte Brandt 

9.50-10.35 ”Tankemylder om seksualitet”  

Jeppe Forchammer er medlem af ISAAC´s bestyrelse, ASK-bruger og livskunstner. 

Hvad er sex for mennesker? Hvad er sex, hvis man skal have hjælp? Hvordan giver 

og modtager man hjælp på en god måde? Det og meget mere vil jeg komme ind på i 

mit oplæg. 

10.35-10.45 Vi skal skifte sal  

10.45-12.00   Kunst og poesi. 

 Daniel Bente vil fortælle om sit arbejde på GLAD-Design, hvor han bl.a. maler med 

en pande-pensel.  

Du opfordres også til at præsentere dine egne produkter eller fortælle om oplevelser 

inden for kunstens verden, gerne underbygget med fotos eller videoklip. Vi prøver 

desuden at invitere en kunstner til at fortælle om sin kunst.  

Som sidste punkt vil vi snakke om den næste efterårssamling 2020. 

 

12.00-12.45  GENERALFORSAMLING – alle opfordres til at deltage 

12.45-14.00  Frokost 

14.00-15.00 Valgtemaer runde 1 (se beskrivelse af valgtemaer neden for)  

15.00-15.15 Pause   

15.15-16.15 Valgtemaer runde 2   

 

SLUT og tak for i dag til de ASK-brugere, der tager hjem. ASK-brugere, der er tilmeldt hele kon-

ferencen, fortsætter med det store program.  

 

Tilmelding til brugermødet skal ske inden 15. februar 2020: 

På www.nettilmeldinger.dk/isaac er der en rubrik i højre side, der hedder ’tilmelding som ASK-

bruger. Her er én af mulighederne ”Deltager kun i brugermøde mandag.” 

 

Hvis det falder dig svært at tilmelde dig online, kan du også gerne sende en mail til  

ulla.eichenauer@gmail.com . 

 

Hilsen og på gensyn fra brugersamlingsgruppen: 

Jeppe, Rikke, Stella og Ulla 

http://www.isaac.dk/
http://www.nettilmeldinger.dk/isaac
mailto:ulla.eichenauer@gmail.com

