
Indbydelse 31/8 - 1/9 2019

Familie-weekend Fredericia Vandrehjem
Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia

Tlf. 7592 1287   

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

Vi sender bekræftelse på deltagelse og indbetalingskode. 

I skal ikke betale, før I har fået bekræftelse med betalingsoplysninger.

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 2019

Tilmelding enten på hjemmesiden www.tourette.dk

Eller pr. e-mail til kk@tourette.dk 
Navn på alle deltagere.
Alder på børn.
Adresse og telefonnr.

På gensyn  
      Kirsten Kristensen 



Weekendens Program
Lørdag:

13.00 - 14.15 Ankomst, udlevering af nøgler, se hvor I skal bo.
Kaffe, the, saft og boller

14.15 Velkomst og præsentation.
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 Asger og 
Andreas i gruppe med Tourettebørnene.
Alexander og Amalie aktiverer søskende.

Forældrene går til mødelokalet.

ca 14.45 - 17.00 Oplæg af Gry Bastiansen og hendes datter Vanilla.
Emnet: Børn med eksplosiv adfærd.

Kaffepause undervejs
 
18.00     Middag (drikkevarer for egen regning)

19.30 - 21.00 For børnene vil der være bål, hvor de bl.a. kan lave snobrød 
- gerne med opsyn fra forældrene.

Der er saftevand til børnene og aftenkaffe/the til forældrene.
Forældrene fordeles i grupper for at udveksle erfaringer. 
 Grupperne vil være aldersopdelt fra 7 år til 16 år.
Efter bål og snobrød vil  Asger, Andreas og Alexander deltage i
grupperne.

Søndag:  

  8.00 - 9.30 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


