
 

 

En inspirationskonference om 

fællesskaber for voksne med og 

uden udviklingshæmning 
Tirsdag d. 27. november kl. 10-16 (med indskrivning fra kl. 9.00) 

Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

Du er inviteret til årets inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden 

udviklingshæmning. 

Vi har skabt en dag, hvor du igennem oplæg fra borgere, forskere, fagfolk og politikere får 

mulighed for at fordybe dig i begrebet inklusion. 

Derudover kan du besøge en række stande, hvor repræsentanter fra konkrete projekter fortæller, 

hvordan de skaber og udvikler fællesskaber. 

Journalist Nick Horup (som du kender fra de folkekære programmer om Morten og Peter) vil 

sammen med Rikke Sørensen, formand for ULF-Ungdom, føre dig gennem en dag med 

inspirerende historier, erfaringsudveksling, samtale og input til handling. 

Vi glæder os til at se dig til en fantastisk dag med inklusion i højsædet. 

Her tilmelder du dig konferencen 

Tilmeld dig via dette link 

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Vi byder på morgenkaffe, en let frokost og 

eftermiddagskaffe. 

Du kan finde det fulde program i vores Facebookbegivenhed, og holde dig opdateret på 

konferencens hjemmeside: www.inklusionskonferencen.dk  

 

https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=58587
https://www.facebook.com/events/2216138265324556/
http://inklusionskonferencen.dk/


 

 

Hvem møder du? 

• Anja Jørgensen, professor v. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

• Anni Sørensen, landsformand for Landsforeningen LEV 

• Jette Tastesen, næstformand i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF 

• Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune 

• Rasmus Alenkær, psykolog, ph.d. og forfatter til en række bøger om inklusion 

• Susanne Leire, senior HR-partner i Salling Group 

• Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer 

• Ulrik Nissen, lektor v. Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet 

Oplev 40 forskellige måder at realisere inklusion 

Glæd dig til at opleve, hvordan inklusion folder sig ud, når repræsentanter fra 40 forskellige tilbud 

og aktiviteter inviterer dig med ind i deres fællesskab. Repræsentanterne vil byde dig velkommen 

ved deres stand, og inspirere dig til nye måder at udvikle og skabe fællesskaber på. 

 

Hvilke stande kan du besøge? 

• Fonden Vimby  

• Team U-Frivillig 

• Glæden 

• FC Bøgeskov United 

• Djurslands Folkehøjskole 

• KLAPjob 

• LEV-venner 

• ULF Frivillighed 

• Butik Unik 

• Træværksted 

• Jobkollegiet 

• ULF Ferie 

• Café Cool 

• Best Buddies Aarhus 

• Vaskeriet - en øvebane for 

mennesker med 

udviklingshæmning 

• ULF’s Senior-projekt 

• Karavana 

• Øvepraktikker 

• Levefællesskabet Hertha 

• Generationernes Hus 

• Bo- og hverdagsaktiviteter 

Københavns Kommune 

• Sammen om DHL Stafetten 

Og mange mange flere

 

Tak til Den A.P. Møllerske Støttefond, Aarhus Kommune – Sociale Forhold og Beskæftigelse, LEV og LEV 

Aarhus, som med deres støtte er med til at realisere konferencen Inklusion i Virkeligheden. 


