Indbydelse 9. - 10. september 2017
Familie-weekend Fredericia Vandrehjem
Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 1287
Deltagerbetaling: 250 kr. for voksn, 125 kr. pr. barn fra 12 år og
50 kr. for børn op til 12 år.
I får løbende bekræftelse på deltagelse og indbetalingskort.
I skal ikke betale, før I har fået indbetalingskortet.
Det er muligt at søge hjemkommunen om tilskud til deltagergebyr og
rejseudgifter.
Da arrangementet overvejende dækkes af offentligt tilskud, kan kun
foreningens betalende medlemmer deltage.

Det betyder, at man skal have betalt kontingent for 2017

Tilmelding kan ske pr. e-mail til kk@tourette.dk
Vigtigt: Husk ved tilmelding at opgive:
Navn på alle deltagere.
Alder på børn.
Adresse og telefonnr.
På Gensyn
Kirsten Kristensen

Weekendens Program
Lørdag:
13.30 - 14.15 Efter ankomst og udlevering af nøgler er der: Kaffe, the, saft og boller
14.15

Velkomst og præsentiation.

14.30

Marianne og Bent har aktiviteter med de børn, der har lyst.
Det er stadig jer forældre, der har ansvaret for børnene.
For at børnene kan vide, hvem der har Tourette går Alexander og
Andreas kort i gruppe med dem.
Jette Nielsen mødes med søskende i grupper.

14.45 - 17.00

Oplæg ved Torben Dalvad, der er uddannet psykoterapeut.
Han er en fast del af Tourette foreningens ungdomsweekender, som
afholdes 2 gange om året.
Torben arbejder på en sikret døgnintuition for unge under Region Syd.
De unge, som anbringes, har meget alvorlige problemer enten af social
eller kriminel karakter. Torben har været ansat i 20 år og har igennem
disse år siddet foran mange ulykkelige forældrepar, som ikke kan forstå,
hvordan deres børn kunne havne på en sikret døgninstitution.
I oplægget ”Strukturdannelsen i familier med Tourette” vil Torben
komme ind på den unges
OPVÆKST, MESTRINGSSTTATEGIER, AGGRESSIVITET
samt forældrenes håndtering af disse.

18.00

Middag (drikkevarer for egen regning)

20.00

Forældrene fordeles i 3 grupper, for at udveksle erfaringer.
Grupperne vil være aldersopdelt fra 7 år til 16 år.
For børnene vil der være bål, hvor de kan lave snobrød, gerne med lidt
opsyn fra forældrene.
Der er saftevand til børnene og aftenkaffe/the til forældrene.

Søndag:
8.00 - 10.00

Morgenmad og værelse tømning.

10.00 - 12.00

Børn og forældre er sammen, mulighederne er
Madsby legepark, Den Historiske Miniby, Svømmehallen.

12.00 - 13.00

Frokost (drikkevarer for egen regning). Tak for denne gang

