
Årsmøde fredag den 21. april 2023 kl. 9.00 – 16.00 
Snoezel Netværket i Danmark inviterer til en spændende temadag med antropolog og forsker Birgitte 
Folmann, fysioterapeut Camilla Noomi Mohr og Louise Egelund Jensen. 

Tema: "Forskellige aspekter af Snoezel” 
Birgitte Folmann er uddannet antropolog og er lektor på Sonic College i Danmark. Birgittes fokus er på de 
social æstetiske dimensioner og hun har særlig interesse i at forstå forholdet mellem mennesket og 
materialer, hvordan denne sameksistens påvirker os og hvordan vi sanser en oplevelse i en given situation. 

Louise Egelund Jensen er diagnosticeret med Aspergers syndrom vil i oplægget gå i dybden med begrebet 
sanseoverfølsomhed når en eller flere sanser ikke virker helt som hos de fleste andre. Louise vil beskrive, 
hvordan det føles at have sanseforstyrrelser. 

Cammilla Noomi Mohr Cammilla er uddannet fysioterapeut og har selvstændig praksis og 
kursusvirksomhed Noomis Hjerneakademi og SanseMotorikAkademiet. Camilla vil introducere til hvad 
vagus nerven er, hvorfor den er vigtig at kende til i forhold til forståelse af sammenhængen mellem krop, 
nervesystem, hjerne, adfærd og sundhedstilstand. 

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 
Program: 
9.00-9.30 Registrering – kaffe og brød 
9.30-9.40 Velkomst v/ formand Iben Falgren og kort info 
9.40-10.40 Oplæg ved Birgitte Folmann: ”Atmosfære og sanseerfaringer” 
10.40-11.00 Pause og besøg hos udstillerne & afprøvning af sansestimulerende redskaber 
11.00 -12.00 Oplæg ved Cammilla Noomi Mohr: En introduktion til vagus nervens betydning og 
relationsdannelse stimulering" 
12.00 -12.30 Besøg hos udstillerne. 
12.30-13.15  Frokost 
13.15-14:15    Oplæg ved Louise Egelund Jensen: ”Sanseforstyrrelser og sanseoverfølsomhed” 
14.15-14.45    Kaffe 
14.45-15.30 Generalforsamling i Snoezel Netværket v/ formand Iben Falgren. 

Deltagerpris eksl. moms:   
Kr. 1.450,00, - for medlemmer af Snoezel Netværket i Danmark 
(Institutions- og virksomhedsmedlemmer kan sende op til 3 deltagere til denne medlemspris pr. 
medlemskab)  
Kr. 1.900, 00 - for ikke medlemmer 

Tilmeld dig på: www.snoezelnet.dk
Tilmeldingsfrist senest den 17. april 2023 – tilmelding er bindende efter 17. april 2023 og er først til mølle. Der 
forbeholdes ret til aflysning, hvis minimum af antal ikke opnås. 

Arrangør: Snoezel Netværket. Ved spørgsmål kontakt: Bogholder@snoezelnet.dk 


