
–  Du er 
inviteret

Camp Pårørende 
3.-5. november 2017

5 Dronningens Ferieby



En weekend for dig, som er 
ægtefælle til eller kæreste 
med en partner med sclerose. 
Mød andre pårørende i en 
weekend, hvor der vil blive ud-
vekslet erfaringer og drøftet, 
hvad der rører sig i det daglige 
for os pårørende. 
  I løbet af weekenden 
får du chancen for at danne 
netværk med andre pårøren-
de på tværs af landet og få 
talt, debatteret og grint en 
masse sammen med andre, 
som er i samme situation 
som dig.Vi har tidligere haft 
stor succes med at invitere 
forskellige foredragsholdere 
og afholde en paneldebat, og i 
år har vi også en masse nyt og 
spændende i støbeskeen.

Vi glæder os til at se dig!

Holdet bag:
Jytte Westphal og  
Peter Rasmussen
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Workshop med to psykologer
WORKSHOP

Det er lykkedes os at få 2 dygtige 
psykologer fra Scleroseforeningen 
til at besøge os om lørdagen fra kl. 
13.00-16.00.
  Indtil nu har vi fået bekræftelse 
fra psykolog, Dorte Larsen, som 
er uddannet cand. psych. i 1998. 
Hun har efter 1998 været ansat 
i Autismecenter Storstrøm som 
konsulent og klinisk psykolog indtil 
2008. Undervejs har hun også 
arbejdet for SINDs brevkasse og i 
en privat praksis.
  Dorte Larsen har arbejdet hos 
Scleroseforeningen i de sidste 9 år, 
hvor hun dækker alle kommuner i 
Region Hovedstaden. I de sidste 6 
år har hun lavet pårørendekurser 
for foreningen, og har således stor 
ekspertise indenfor området.
  Psykologernes workshop tager 
sit udgangspunkt i det, som delta-
gerne ønsker at vide mere om. Det 
er således deltagerne selv som er 
med til at bestemme, hvad der skal 
gås i dybden med denne dag.



Pris
550 kr. per person, som inkluderer 6x 
 måltider, 2x overnatninger og foredrag.

Indkvartering
I skal overnatte i hyggelige huse, hvor I skal  
bo sammen 4 personer. Hvert hus har et  
fuldt udstyret køkken i kombination med 
opholdsstue, entre med vaskemaskine og 
tørretumbler og to badeværelser. Husene  
er udstyret med TV og WiFi samt brændeovn 
og en lille terrasse.

Læs mere om husene her:
www.dronningensferieby.dk/ 
ferieophold/feriehusene

Du er meget velkommen til at medbringe 
eget sengetøj og håndklæde. Dog kan du også 
ved tilmelding bestille en linnedpakke (inkl. 
2 håndklæder) for 110 kr. Du betaler for linned-
pakken ved ankomst fredag eftermiddag.

Måltider
Med i din pris er inkluderet aftensmad fredag, 
morgenmad, frokost og middag lørdag samt 
morgenmad søndag. Det er muligt at købe 
drikkevarer (sodavand, øl og vin) i løbet af 
weekenden til fornuftige priser.

Transport
Efter tilmeldingsfristen udsender vi en delta-
geroversigt. Så håber vi, at I sammen på kryds 
og tværs kan koordinere fælles transport. 
  Hvis du kommer med offentligt transport,  
går der en bus fra Grenå station, som ligger 
ca. 4 km fra Dronningens Ferieby.

Tilmelding og betaling
Der er 60 pladser til Camp Pårørende.  
Du kan senest tilmelde dig 20. oktober 2017.
Først til mølle!

Tilmeld dig på:
www.scleroseforeningen.dk/xxxxxxxxx

Spørgsmål og svar
Har du spørgsmål til Camp Pårørende, så 
skriv til e-mail: tilbud@scleroseforeningen.dk

Fredag den 3. til søndag den 5. november 2017
Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå · www.dronningensferieby.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER



Fredag den 3. november

Kl. 15.00-16.00 Kaffe og indkvartering.  
Henvend dig i receptionen ved ankomst

 Ankommer du efter kl. 16.00,  
skal du aftale dette med receptionen  
på tlf. 87 58 36 50 

Kl. 16.00-18.00 Velkomst og opstart på en  
spændende weekend

Kl. 18.00-19.00 Pause

Kl. 19.00-23.00 Aftensmad og fælles hygge

Kl. 23.00  Fælleshuset lukker

Lørdag den 4. november

Kl. 08.00-09.30 Morgenmad i fælleshuset 

Kl. 09.30-12.00 Scleroseforeningens formand,  
Klaus Høm: Hvad gør de  
pårørende og frivillige godt for  
Scleroseforeningen?

Kl. 12.00-13.00  Frokost

Kl. 13.00-16.00  Scleroseforeningens psykologer  
kommer på

Kl. 16.00-17.00  Fælles evaluering med psykologerne

Kl. 17.00-18.30  Pause og omklædning

Kl. 18.30-23.00  Festmiddag og socialt samvær

Kl. 23.00  Fælleshuset lukker

Søndag den 5. november

Kl. 08.00-09.30 Morgenmad i fælleshuset 

Kl. 10.00 Tjek ud af husene 

Kl. 09.30-12.00  Netværksgruppedannelser i 
 lokalområdet – ved Peter Rasmussen  
og Jytte Westphal

Kl. 12.00-13.00 Frokost og Tak for i år

PROGRAM

Program for Camp Pårørende
3.-5. november 2017 · Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå

OBS: Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i programmet.


