
 
 
Stem på din favorit til Ordblindeprisen 2021 og deltag i 
lodtrækningen om et ordblinde-armbånd fra guldsmed, Mads 
Heindorf 
 
Så er det igen blevet tid til at stemme på den kandidat, som du synes skal modtage Ordblindeprisen i 2021.   

 

Stem på din favorit og deltag i 

lodtrækningen om et ordblinde-armbånd i 

sølv doneret af guldsmed, Mads Heindorf.  

 

 

 

 

 

 

 

Send en mail med navnet på den kandidat, som du ønsker skal vinde samt oplysning om dit navn, 

medlemsnr. og dit telefonnummer til anna@ordblind.org inden den 20. september 2021 kl. 12:00.  

Vinderen af lodtrækningen får direkte besked senest den 12. oktober 2021.  

 

På baggrund af de indstillede forslag kan du stemme på disse 5 spidskandidater; 

 

Finalister til Ordblindeprisen 2021 er: 

 

1. Cabicon A/S 

2. Kompetencecenter for Læsning (KCL) 

3. Ordblindetalent 

4. Kunstner, Gudrun Hasle 

5. Carl Nielsen Skolen i Faaborg – Midtfyn 

 

Finalisterne er valgt ud fra følgende kriterier; 

 

 Personen/virksomheden har udvist stor interesse for mennesker med ordblindhed. 

 Personen har skabt opmærksomhed om de problematikker, som mennesker med ordblindhed har. 

 Personen/virksomheden har gjort en særlig forskel for en person med ordblindhed.    

 

På vores hjemmeside kan du læse mere om de enkelte kandidater, og hvorfor de er blevet indstillet til 

ordblindeprisen 2021.  

 

Betingelser for at deltage i lodtrækningen 
Lodtrækningen om et ordblinde-armbånd i sølv fra guldsmed, Mads Heindorf udbydes af Ordblindeforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 
Taastrup. Du skal være 18 år for at deltage. Vinderen får personligt besked igennem et telefonopkald. Udtrækningen og kontakt til vinderen sker 
efter den 20. september 2021. Armbåndet kan ikke returneres eller ombyttes til kontanter eller andre varer. Der udtrækkes 1 vinder. Vinderen 
modtager armbåndet i løbet af ca. 14 dage.  Ordblindeforeningen påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med 
lodtrækningen og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i lodtrækningens betingelser. Har du spørgsmål, kan du ringe til os på tlf. 36751088 
eller sende en mail på anna@ordblind.org.  
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