
 
 
 
 
Kære medlemmer 
 
Ordblinde/Dysleksiforeningen inviterer dig og din familie til medlemsmøde lørdag den  
21. marts 2020. 
 
Vrigsted Efterskole fortæller om det at være ordblind og gå på en ordblindeefterskole.  
 
Lærer Anders Krejlgaard vil fortælle om video som læringsmiddel, analyseværktøjer til 
ordblinde elever i 8. – 10- kl. Anders er lærer og freelancekonsulent hos firmaet Wizkids, 
som laver programmer til ordblinde. 
 
Ling Andersen, studerende på Aarhus Universitet vil fortælle om de udfordringer, hun har 
mødt som ordblind studerende. Ling har gået på ordblindeefterskole, har taget HF for 
ordblinde på VUC, læst matematik og er nu i gang med kandidatstudiet i religion. Når hun 
er færdig vil hun gerne være gymnasielærer. 
 
Randi Hedelund Jeppesen vil holde et oplæg om at være ordblind. Randi er ejer af Hjælp 
til Ord, ordblindekonsulent, foredragsholder og forfatter. Randis oplæg vil handle om 
 “Hvad står der?” der er titlen på bogen, som handler om hendes liv som ordblind. Bogen 
hedder sådan, fordi det er det spørgsmål, hun i sit liv oftest har stillet.  
 

 
 

Jeg er ordblind, og det betyder, at jeg ikke altid har kunne eller kan læse det, der for andre 
er åbenlyst. Det kan der komme sjove, pinlige og frustrerende oplevelser ud af. Det er 
blandt andet noget at det, jeg vil fortælle om i mit foredrag “At finde vej i livet som 
ordblind.” 

Jeg fortæller også om, hvordan det er gået til, at der er kommet en bog ud af mine 
erfaringer med at være ordblind og alle overvejelserne omkring det at udgive en bog. Jeg 
vil fortælle om, hvordan jeg har kæmpet hele mit liv og ydet mit allerbedste i skolen uden 
nogensinde at lære at læse og skrive på almindeligvis. 

Ordblindheden førte til nederlag, ensomhed og afmagt. Men med IT-hjælpemidler, hvor jeg 
læser med ørene og skriver med munden, vendte jeg det til selvstændighed, succes og 



egen virksomhed. Min vision er, at alle ordblinde skal kende til og kunne bruge IT-støtte til 
læsning og skrivning. 

Foredraget “At finde vej i livet som ordblind” giver inspiration til og håb for at kunne lykkes i 
livet og i uddannelsessystemet til de mange ordblinde, hvis historier minder om min. 
 
Efterfølgende vil du møde de forskellige it-rådgivere, forældrerådgivere, kontaktpersoner 
mv. og få afklaret eventuelle spørgsmål vedr. ordblindhed. 
 
For børn og unge er der planlagt underholdning. Medbring gerne et brætspil, som ikke 
indeholder en masse læsestof. 
 
Der vil være medlemmer af Ordblindeforeningen tilstede hele dagen: Kirsten Weile og 
Karina Christensen fra Hovedbestyrelsen, Rasmus Madsen fra Dysleksi Ungdoms 
bestyrelse, og Randi Hedelund Jeppesen. 
 
 
Program: 
09.45 – 10.15: Morgenbrød 
10.15 – 10.30: Velkomst ved Kirsten Weile, medlem af Hovedbestyrelsen 
10.30 – 10.50: Oplæg ved Anders Krejlgaard: Video som læringsmiddel for ordblinde 
elever i 8.- 10. klasse 
10.50 – 11.30: Oplæg ved Ling Andersen: Ordblind og studerende, hvordan når man det. 
• Aktiviteter og rundvisning på skolen for børn og unge, 
11.30 – 12.15: Frokost 
12.15 – 13.00: Oplæg ved Randi Hedelund Jeppesen: ”At finde vej i livet som ordblind” 
13:00 – 13:45: Mød it-rådgivere, foreningens forældrerådgivere, kontaktpersoner mv. 
13:45 – 15:00: Kaffe/kage + dialog om foreningens fremtid 
• Aktiviteter for børn og unge ved Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 
 
Dato: Lørdag d. 21. marts 2020 
Kl. 09.45 -15.00 
 
Sted: Vrigsted Efterskole 
Overvej 12 
Vrigsted 
7140 Stouby 
 
Tilmelding: via hjemmesiden https://www.ordblindeforeningen.dk/events/ 
Senest torsdag d. 19. marts 2020. 
 
Pris: 75 kr. pr. voksen deltager. 
Prisen dækker foredrag samt forplejning.  
Børn deltager gratis men tilmelding er nødvendig - husk at skrive alder på barnet ved 
tilmelding. 
 
Betaling: sker via Mobile Pay 21094 - oplys navn eller medlemsnummer 
samt 21.3.20 i notatfeltet eller via reg. 2151 – kontonummer 9743 916 134 og oplys navn 
eller medlemsnummer samt 21.3.20 i kommentarfeltet. 
 

https://www.ordblindeforeningen.dk/events/

