
Dansk Forening for Albinisme  

 

Invitation til familiekursus 2019 på  

Hotel Kryb i ly d. 13.-15. september 

  

Medlemmer af DFFA inviteres igen til familiekursus.

Turen går - igen - til Hotel Kryb i Ly, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 

Fredericia, den 13. – 15. september 2019. 

Deltagerprisen er 400 kr. for voksne, 300 kr. for børn fra 4-11 år og børn fra 

0-3 år er gratis. 

Tilmelding senest d. 15. juli. Men gerne hurtigst muligt. 

Send en mail til tilmeld@albinisme.dk. Skriv venligst fulde navn og alder på 

alle deltagende børn under 18 år, samt om der ønskes børnepasning. 

Vigtigt: 

Din tilmelding er først registreret, når betaling er modtaget på konto: Danske 

Bank reg.: 1551 kontonr.: 4376140148.  

Husk at det kun er DFFA medlemmer, der kan deltage i kurset. Anfør navnet 

på en af deltagerne som besked til beløbsmodtageren. 

Protektor: Bakkens Pjerrot 

mailto:tilmeld@albinisme.dk


Børnepasning vil være mulig lørdag og søndag. 

Der er en skøn pool – husk badetøj! 

 

Transport 

Hvis du/I har problemer med transportere dig til kroen, så kontakt 

bestyrelsen, så hjælper vi med en løsning. Det kan evt. være transport fra 

Fredericia station. 

Dækning af udgifter 

Børnefamilier har mulighed for at søge kommunen om dækning af udgifterne i 

forbindelse med kurset. Der er også mulighed for at søge private fonde – se 

fx denne: http://www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/soeg-fond/ 

Børnepasning 

I forbindelse med aktiviteter hos børnepasserne, vil vi gerne opfordre til at man evt. tager 

nogle aflagte spil/legesager med som man ikke nødvendigvis forventer at tage med hjem 

igen. De skal selvfølgelig være i en nogenlunde stand så børnene kan få glæde af det. 😃 

http://www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/soeg-fond/


Fredag 

13.00 -> Indtjekning på Krybily 

18.00 Aftensmad – velkomst ved Claus 

20.00 Status på Europæiske projekter – skoleprojektet, Sport, EDA mv. – Norges 
turen. 

Indlæg fra Norsk delegation om hvad de laver i Norge. 

4 korte indlæg. 

Lørdag 

7.30 -> Morgenmad 

9.00 Generalforsamling Børnepasning 

10.30 - 
12.00 

Træn dine sanser.  
Hvad er sanser? Hvordan bruger vi 
dem bedst og hvordan kan vi træne 
dem.  
Ved Jacob Langgaard 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

12.00 Frokost 

13.00 Øvelser om idrætsredskaber med lyd 
– gør det sjovere at lave 
idræt/bevægelse 
Ved Jacob Langgaard 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

14.00 

 

 

Hvad er solens stråler? 
Solens stråler - hvad er det? Hvad er 
forskellen på UV og synligt lyst? Hvad 
blokerer UV stråler og hvad blokerer 
ikke strålerne? Hvad er forskellen på 
UVA og UVB? Hvad er UV indekset, 
Hvad betyder det?  
(Foredragsholder kommer senere) 
 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

15.00 Pause med kaffe og kage 

15.30 Personer med diagnosen fortæller om 
deres oplevelser uden for deres vante 
omgivelser. 
Silas på efterskole, Kenneth rejser 
jorden rundt og Josephine i USA 
 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

16.30 Du skal spille mange roller i dit liv. 
Ved Bakkens Pjerrot 

Ingen børnepasning 

18.00 Aftensmad 

Program 



 

 

Vi glæder os til at se jer 

DFFA bestyrelsen 

   

21.00 

 

 

Portvinssmagning – Tilmelding til smagningen skal ske ved tilmelding til turen.  

Søndag 

7.30 -> Morgenmad og udtjekning (senest kl. 10) 

9.00 – Solens stråler – 
Hvordan og hvornår er du reelt 
beskyttet tilstrækkeligt – Er det godt 
nok med solcreme eller skal man have 
solbeskyttende tøj? Dækker solcremer 
både UVA og UVB? Er solcremer 
skadelige? 
(Ved hudlægerne Malin Sandberg og 
Anette Bygum.) 
 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

10.15 Retssikkerhed. Hvad er reglerne om 
sagsbehandling – det hjælper både 
dig og kommunen.  Oplæg fra ”Den 
udvildige rådgivning på 
Handicapområdet - DUKH” om 
rettigheder og pligter i 
sagsbehandlingen når du skal bruge 
hjælpe fra kommunen. 

(ved  Socialfaglig konsulent Stine 
Lauridsen, DUKH) 

Børnepasning 
Der vil være mulighed for at spille spil, 
se tegnefilm, div. legetøj og prøve VR-
udstyr m.v. 

11.45 Evaluering Børnepasning 

12.00 Frokost 

http://www.krybily.dk/ 


