
Weekendens Program
Familieweekend - Kalundborg Vandrehjem

14. - 15. april 2018

Lørdag:     

13.00 Ankomst - udlevering af nøgler -  Sandwichbolle, Kaffe, the, saft

14.00 Velkomst og præsentiation.

Alexander D. og Asger laver 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, og hvem der er 
søskende, samler de 2 unge mænd, Alexander M. og  Andreas, Tourettebør-
nene, inden de går til aktiviteter.

14.15 Jette Nielsen taler med søskende i aldersopdelte grupper.

14.30 Sygeplejerske og coach Glennie Grønne og hendes datter Lærke.

Til familieweekenden kan I glæde jer til et 2 timers både fagligt og personligt
og meget inspirerende, lærerigt og involverende foredrag.

Sygeplejerske, coach og indehaver af www.Konekt.dk samt mor til Lærke
med tourette deler begge deres historie med tourette i familien gennem 19 år.

Om diagnosen, brug af gode værktøjer, mødet med kommunen på godt og
ondt, skolen, de svære venskaber, god litteratur, kost, søvn, drama og hånd-
tering heraf, smerter, håndtering af pres, accept, højrisiko, planlægning og
overblik, tvivl, om at føle sig anderledes, netværk, om det store ansvar,
byture, op og nedture, om ambivalens i hverdagen og den hårde disponering
af egne kræfter…de evige svære valg for at holde den fine balance i livet og
bedst mulig livskvalitet.

"Lærke har i dag fuldtidsjob, hund, venner og egen lejlighed”

15.30 Pause - Kaffe/the og kage

          18.00 Middag (drikkevarer for egen regning)

20.00 Forældrene fordeles i 3 grupper, hvor de kan udveksle erfaringer. 

Grupperne vil være aldersopdelte.

For børnene vil der være bål, hvor de kan lave snobrød, gerne med 
opsyn fra forældrene.

Der er saftevand til børnene og aften kaffe/the til forældrene.

   Søndag:  

 8.00  - 9.30 Morgenmad og værelse tømning.

  10.00 - 12.00 Der er mulighed for at tage i svømmehal, gå tur i den gamle bydel, eller gå en
tur til vandet.

12.00 - 13.00 Frokost (drikkevarer for egen regning).



Familieweekend
Kalundborg Vandrehjem

Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg
Telefonnr.: 59 56 13 66

14 - 15. april 2018
For familier med Tourettebørn til og med 16 år.

Deltagerbetaling: 250 kr. for voksne, 125 kr. pr. barn fra 12 år,  
50 kr. for børn op til 12 år.

          
I kan tilmelde jer på hjemmesiden

eller
ved at sende en mail til: kk@tourette.dk

I får løbende bekræftelse på deltagelse og indbetalingskode til net-
bank. I skal ikke betale, før I har fået mail med indbetalingskode
Det er muligt at søge hjemkommunen om tilskud til deltagergebyr og
rejseudgifter, prøv, men desværre er det ikke nemt at få.
Da arrangementet overvejende dækkes af offentligt tilskud, kan kun
foreningens betalende medlemmer deltage. 

Det betyder, at man skal have betalt kontingent for 2018
inden arrangementet.

Kontingentopkrævning for 2018 
kommer i midten af februar.

På Gensyn
Kirsten Kristensen 


