
Lørdag d. 2. april 2022, SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø  

Tilmelding via mail til Helle på: helleje@autismeforening.dk senest 20-03-2022.  

Husk at anføre navn/e på deltager og "AKD” Pris pp. 175,- kr.  

Betaling sker ved overførsel til konto: 5385-244760, eller via Mobile Pay på 330110. Husk navn og AKD 

Landsforeningen Kreds Sydvestjylland inviterer hermed til Autismekonferencedag og –messe, hvor vi på Verdens Autismedag gerne 

vil give alle med interesse i autisme en spændende dag. Dagen er for jer, der har en autismediagnose, er pårørende eller arbejder med 

mennesker med autisme. Dagen er også for jer, der ikke har autisme inde på livet, men gerne vil høre mere om autisme.  

Alle er hjertelig velkomne!  

Program for dagen:  

09:45-10:15     Ankomst gæster - registrering og udlevering af navneskilt. 

10:15-10:30      Velkomst, fællessang mm. 

10:30-12:00     Psykolog Rasmus Alenkær, fælles oplæg. 

12:00                Frokost (sandwich og 1 vand).  
        Messestande åbner. 

  

Der kan vælges ét af disse 3 oplæg, bemærk den forskudte start:  

13:15-14:15       Oplæg 1; Autismekonsulent Pia Fenger, Grundviden om autisme. 
         For  fagfolk, nydiagnosticerede, pårørende til nydiagnosticerede og                  
         andre, der vil blive klogere på autisme. 

13:30-14:30     Oplæg 2; Jurist Palle Birk Nielsen, Cybercrime, "Det er bare for sjov". 
        For unge, forældre og fagfolk, der ønsker at blive klogere på, hvad                  
         børn og voksne skal være opmærksomme på online. 

13:45-14:30     Oplæg 3; Laura Petersen, Livet som autist—fra barn til voksen.  
        For dem, der er på spektret, forældre, pårørende og fagfolk, der  
                               ønsker at høre en personlig beretning om at gå fra barn/ung til voksen. 
 

Eftermiddagskaffe/kage, pause med mulighed for at besøge messestande. 
 

15:00-16:00     Formand Kathe Johansen, fælles oplæg om retssikkerhed. 

16:00-16:15      Afslutning tak for i dag. 

I år afholdes Autismekonferencedag og -messe hos SAGRO, der ligger tæt ved Esbjerg Lufthavn, hvor det er nemt at komme til med bil 

og offentlig transport.  

Har du ledsagerkort og brug for en ledsager, skal der kun 

betales for forplejning, som er 150 kroner for en ledsager.  

I denne facebookgruppe kan I læse mere om programmet for Autismekonferencedag og 

–messe, oplægsholdere, messestande m.m., meld jer gerne ind og hold jer opdaterede.  

En dag med 

spændende 

messestande 

og oplæg. 

Ved spørgsmål eller diætbehov kan Marije kontaktes på marije@autismeforening.dk 

Pris kun 175,- 

kr. pr. person. 

Inklusiv  

forplejning! 

https://www.facebook.com/groups/216912433990037/

