Stora
Inspirationsdagen

Café Hos Oss
Pukeberg Nybro
23 september
kl 9:30-15:30

Program
09.30 Inledning - 70 högläsare i Kalmar län

Vi närmar oss målsnöret! Projektår 2 är slut. Vad har hänt de
första två åren och vilka är målen för år 3? Projektledare Karina
Helmersson och Emma J Kronborg.

09.50 Årets läsombud 2019 - Mina år med lättläst

Agneta J Granemalm från Ljungby blev utsedd till Årets läsombud
2019. Hon delar med sig av de erfarenheter hon fått genom åren både
som läsombud, frivillig högläsare, medlem i arbetsgrupp och
utbildare av nya läsombud och högläsare. Vi får tips och idéer och får
även uppleva hennes speciella sätt att läsberätta med rekvisita.

J Granemalm har i
> Agneta
över tjugo år arbetat med Lättläst

i Ljungby och fått många bevis på
vilken glädje det kan ge att läsa
och återberätta för andra som inte
kan eller har svårt att läsa texter.

10:20 Gruppindelning och paus

10.30 Grupparbete
11.30 Lunch
Möjlighet att ge ditt boktips i vår Pop-up-studio
12.30 Vad skulle Moberg ha sagt?

Om konsten att bearbeta klassiker till lättläst. Cecilia Davidsson 		
har bland annat gjort lättlästa versioner av August Strindbergs 		
Röda Rummet och Vilhelm Mobergs romaner Utvandrarna och 		
Invandrarna.

Davidsson är författare
> Cecilia
och lärare i kreativt skrivande

vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Hon skriver noveller, romaner,
barnböcker samt bearbetar böcker
till lättläst.

14:00 Demenssjukdomar – symtom, kännetecken och
förhållningssätt

Erik Stomrud berättar för oss om de olika demenssjukdomarna och
dess olika symtombilder. Vi får också höra om Eriks forskning inom
området.

15.30 Avslutning och eftermiddagsfika
Kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan senast 16/9. Vi bjuder på
lunch och eftermiddagsfika. Du står själv för din resa, samåk gärna.
Anmälan: 0771-20 20 70 ● sv.se/laslust ● kalmarlan@sv.se

Erik Stomrud är distrikts> läkare
på Emmaboda Hälsocentral
och forskare sedan 14 år tillbaka
inom området demenssjukdomar
i allmänhet och tidiga stadier av
Alzheimers sjukdom i synnerhet.

