
I Herning Kongrescenter 

Temple Grandin  

Autismecenter Vest  –  Ringkøbingvej 108 A  – 7400  Herning  –  CVR nr.: 33874936 

Tlf.: 5311 3149  -  info@autismecentervest.dk  -   www.autismecentervest.dk 

 

’Autisme, som jeg ser det’ 

 

Autismecenter Vest inviterer i samarbejde med Kreds MidtVest til et arrangement med den mest 

kendte, autistiske person i verden, Dr. Temple Grandin, den 11. august 2017 i Herning Kongrescenter. 

 

Første gang i Danmark siden 2001. 

Temple Grandin (USA) er et stort ikon og forbillede for mange 

personer med autisme, forældre og fagfolk på verdensplan. 

Selvom hun er diagnosticeret med Aspergers Syndrom og først 

begyndte at tale som 3½-årig, har hun opnået flere 

universitetsgrader, en Ph.d. og skabt sig en meget succesfuld 

karrierer som designer af husdyrs-håndteringsudstyr og en 

ansættelse som professor i ”Dyreadfærd” ved Colorado State 

University. Den sidste opfindelse fra Temple Grandins side er en 

”Krammekasse”, som imødekommer og afhjælper 

sanseforstyrrelser hos personer med autisme. 

 

Derudover er Temple Grandin en ivrig debattør og oplægsholder omkring autisme samt forfatter til 

adskillige bøger om autisme. Hendes fascinerende liv og kamp imod social isolation er skildret i den 

emmyvindende, dokumentariske film ”Temple Grandin”. Hun har også medvirket i mange amerikanske/ 

engelske radio- og Tv-programmer, avisartikler og TED-Talks, hvilket har medført, at hun af Time Magazine 

er udnævnt til at være blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer. 

 

Målgruppe: Fagfolk, forældre, pårørende, mennesker med autisme og andre interesserede. 

Dato: Fredag den 11. august 2017, Kl. 8.30 – 15.30 

Sted: Herning Kongrescenter  

Tolkning: Simultantolkning engelsk/ dansk og dansk/engelsk 

Tilmelding: www.autismecentervest.dk  - Sidste frist: Fredag den 4. august 2017.  Tilmelding er bindende. 

Pris: Indtil 1. maj 2017: 1.095,- kr. pr. deltager 

 Fra 1. maj 2017 : 1.395,- kr. pr. deltager 

 Ved en samlet tilmelding på 10 personer udløses en gratis deltagelse for 1 ekstra person. 

 Deltagergebyret dækker oplæg og spørgetid med Temple Grandin, lån af tolkeudstyr og fuld forplejning. 

 

Yderligere information: Autismecenter Vests hjemmeside www.autismecentervest.dk eller kontakt 

Søren Dalgaard (Centerleder : sd@autismecentervest.dk / mobil: 5044 2315 

Jane Jensen (Koordinator) : jj@autismecentervest.dk  / mobil: 5311 3149 

 

Hotelovernatning kan også bestilles på www.autismecentervest.dk, 
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