
Mandag d. 1. oktober 2018 
Kommunikation & Hjælpemidler 
Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V
 - Lige ved siden af Sæddingcentret

ORDBLIND  
IKKE EN HINDRING  

Bubber
Dy-, dys, - das, dis, dysleksi 
- jeg er ordblind og hva’ så!
”Man kan halte, man kan se 
dum ud, og man kan have  
mærkeligt tøj på. Det giver 
ingen problemer. Men hvis man 
ikke kan stave, så må man være 
idiot eller dum. Derfor er det 
skønt, at der er kommet et  
navn på det, og jeg kan sige:  
Men det er jo fordi, 
jeg er ordblind.”

Christian Bock 
Christian Bock er ordblind,
men også superbruger af 
nyeste gadgets, apps og 
IT-værktøjer, som gør 
hverdagen lettere. 
Christian har et rådgivnings-
firma, som hjælper ordblinde 
på virksomheder, jobcentre 
og private med at få netop 
det værktøj, som passer til 
den enkelte.

STANDENE PÅ MESSEN
Få mere at vide om dine muligheder for undervisning, brug af IT og hjælpemidler, 
dine rettigheder som ordblind, lydbøger, oplæsningsprogrammer og meget mere.
- Der er små konkurrencer på mange stande...

Bo Bechsgaard (ordstyrer)
Journalist DR P4 Syd

Program
 
15.00 - 16.00:  Besøg standene
	 	 	 (Køb	kaffe	og	kage	eller	besøg	pølsevognen)

16.00 - 16.20: Velkomst ved arrangør og Formand for 
   Børne- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF)

16.20 - 16.50: Christian Bock - Rådgiver om og bruger selv de 
   nyeste hjælpemidler, der for ham er absolut 
   nødvendige i hverdagen

16.50- 17.20: Pause - besøg standene
	 	 	 (Køb	kaffe	og	kage	eller	besøg	pølsevognen)

17.20- 18.30: Paneldebat om ordblindhed. Er det godt at være 
   ordblind i folkeskolen, under uddannelse og 
   på arbejdspladsen? Ordstyrer Bo Bechsgaard
   
18.30- 19.00: Pause - besøg standene
	 	 	 (Køb	kaffe	og	kage	eller	besøge	pølsevognen)

19.00 - 20.00: Bubber - jeg er ordblind og hva’ så! 

20.00 - 20.05: Afslutning  
 
   
   Farvel og tak for i dag Køb din mad i

PØLSE- OG BURGERVOGNEN

Bubber 

underholder 

børnene imens.

MESSE MED FOKUS PÅ 
ET HAV AF MULIGHEDER

Paneldebat:
• Diana Mose Olsen 

Formand for Børne- og  
familieudvalget  

• Lotte Rod 
Folketingsmedlem (R) 

• Jørgen K. Nielsen 
Ordblind redder,  
Ambulance Syd 

• Mogens Schmidt 
Formand i  
ordblindeforeningen 

• Brian Havdal Lyst 
Formand LO Vest 

GRATIS
at deltage

TILMELDING 
inden d. 25.9. på: 

BIT.LY/ORDESB2018

https://bit.ly/ordesb2018

