
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Temple Grandin 

”Autism, The Way I see It” 

 

ARRANGØR:   

Autismecenter Vest &  

Landsforeningen Autisme - Kreds MidtVest 

Herning Kongrescenter 

12. august 2020 

Kl. 8.30 -15.30 

 

Temple Grandin er en amerikansk doktor i dyrevidenskab og professor ved Colorado State 

University, forfatter og konsulent for husdyrsindustrien og i dyrevelfærd. Temple er højtfungerende 

autist, meget anerkendt for sit arbejde for autismen, TED-talks, bøger, selvbiografisk film og opfinder af 

’Krammekassen’, som er designet til at berolige hypersensitive personer. 

Tempel Grandin står opført på Times 100-listen i 2010 over de mest indflydelsesrige personer i verden 

kategoriseret som ”Helte”. Derudover blev hun i 2017 optaget i ’National Women’s Hall Of Fame’ USA for 

hendes arbejde som autisme fortaler og som en dyreforsker, der har transformeret håndtering af 

landbrugsdyr. 

 

Pris 
INDTIL 1. MAJ 2020:  1.575,- kr./ deltager inkl. moms 

FRA 1. MAJ 2020     :  1.950,- kr./ deltager inkl. moms                                          

• Ved en samlet tilmelding på 10 personer 

udløses gratis deltagelse for 1 ekstra person. 

• Handicaphjælpere deltager til nedsat pris. 

Kontakt arrangør direkte. 

Gebyret dækker 

Oplæg og spørgetid med Temple Grandin, 

simultantolkning Engelsk/Dansk – Dansk/Engelsk og 

fuld forplejning hele dagen. 

Standplads 

Pris:  5.000,- kr. ekskl. moms 

3 x 4 m2 standplads, 1 bord med dug, strømstik m/3 

udtag, strøm, internet og forplejning 1 person. 

Kontakt & Yderligere information 
Klik på en af hjemmesiderne nedenfor. 

 

Målgruppe 
Fagfolk, forældre, pårørende, personer med autisme 

og andre interesserede. 

Program: 
08.30 – 10.00   Ankomst & Morgenbuffet 

10.00 – 12.00   Temple Grandin: ”Autisme, som jeg ser det’ 

12.00 – 13.00   Frokostbuffet 

13.00 – 14.30   Spørgsmål til & opfølgning på oplæg med  

                       Temple Grandin 

14.30 – 15.30   Kaffe/te med kage & mulighed for bogkøb og 

                        signering af Temple Grandin 

Tilmelding 

Sidste frist:     Tirsdag den 4.august 2020 

                     Tilmeldingen er bindende. 

Foregår via tilmeldingsblankt på Kreds MidtVests og 

Autismecenter Vests hjemmesider – KLIK HER 

 

 

 

TILMELDING & INFO 

www.kredsmidtvest.dk  

TILMELDING & INFO 

www.autismecentervest.dk  

http://www.kredsmidtvest.dk/
http://www.autismecentervest.dk/

