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Program 

Dører er åbne fra kl. 11:00 

Kl. 11:30 – 11:45: Åbningstale v/ landsformand for Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Nina Catalina Michaelsen 
 
11:45 – 12:30: Frokost  
1 sandwich og 1 drikkevare (Sodavand eller øl) 

Kl. 12:30 – 14:00 
Foredrag: "Autisme gennem 20 år" 
v/ Mette Elmose Andersen, lektor på SDU 

14:00 – 14:30 
Stand up v/ Oliver Mehder Ljunggren 

Kl. 14:30 – 15:00 
Eftermiddagskaffe m/ kage 
 
15:00 – 16:00 
Koncert v/ Kristian Marius Andersen (Tangentspilleren) 
 
16:00 – 18:00 
Aktiviteter i mindre grupper. Vælg imellem A, B eller C. 
 
A) ”Lær min autisme at kende” – oplægsholdere (medlemmer) fortæller ca. 15 min hver. 

B) Brætspil (man må godt medbringe ens favorit brætspil på dagen) 

C) ”Largetalke” / ”Hyggesnakke” 

18:00 – 19:00 
Festmiddag inkl. 1 øl/vand (OBS! Tilvalg) 
 
-------------------------------------------------- 

- Adresse: 

Dalum Landbrugsskole, Afd. Dalum 

Landbrugsvej 65 
5260 Odense S 
 
 
TILMELDING: https://aspergerforeningen.nemtilmeld.dk/62  
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Kl. 12:30 – 14:00 
Foredrag: "Autisme gennem 20 år" 
v/ Mette Elmose Andersen, lektor på SDU 
 

 

 

I anledningen af foreningens jubilæum ser vi i oplægget på, hvad der er sket inden for 
autismeområdet i Danmark og internationalt inden for de sidste 20 år. Afslutningsvis kigger vi lidt 
fremad ud fra de udfordringer og muligheder vi står med aktuelt.  Det vil være muligt for 
deltagerne at byde ind digitalt med deres ønsker til eventuelt fremtidig forskning og udvikling i 
samfundet.
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14:00 – 14:30 
Stand up v/ Oliver Mehder Ljunggren 
 

 
 

 
Oplev Oliver Ljunggren i hans es, når han griber mikrofonen og giver den gas. 

Oliver er komiker, bipolar, autist, kronisk syg, tidligere indehaver af 3 blodpropper, nuværende 
indehaver af 3 opskrifter på pandekager (Hvilket uden tvivl opvejer for blodpropperne) OG så har 
han absolut ingen fornemmelse for hvornår man skal holde kæft, til gengæld har han pænt tøj.



Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 10-09-22   Side 4 af 4 

15:00 – 16:00 
Koncert v/ Kristian Marius Andersen (Tangentspilleren) 
 

 
 

CV Kristian Marius Andersen. 
 
Tangentspilleren Kristian Marius Andersen er blevet kendt blandt andet fordi havemanden Søren 
Ryge Petersen har præsenteret ham i flere af sine programmer. I 2013 blev Kristians portrætteret i 
dokumentarfilmen Tangentspilleren, og senere i programserien ”De Skjulte Talenter”, som blev 
sendt på DR tv. Udsendelserne handler om autister, som er en del af arbejdsmarkedet. TV 
MidtVest har i år i en udsendelsesrække portrætteret Kristian og andre autister og dokumenteret 
deres forsøg på at finde sig en kæreste. 
 
Kristian Marius Andersen har været ansat som 2. organist ved Herning Kirke siden 2005 og har 
rejst over hele verden som akkompagnatør for Herning Kirkes Drengekor. 
 
Kristian er født i England. I 2005 flyttede han til Danmark og uddannede sig ved Det Jyske 
Musikkonservatorium i Aarhus, hvor han debuterede fra solistklassen i 2012. 
 
Kristian Marius Andersen har en omfattende karriere både som orgelsolist og som jazzmusiker på 
Hammond-orgel. Uanset instrumentet bliver Kristian hyldet for sin store musikalitet, sit gnistrende 
tekniske overskud og ikke mindst som en gudbenådet improvisator 
 
Under Autismekonferencen på Dalum Landbrugsskole spiller Kristian en række klassiske værker i 
blandet improvisationer over forskellige melodier. 
 
 


