
 

 

Dansk Forening for Albinisme  

 

Invitation til familiekursus 2018 på  

Fuglsangcentret d. 28.-30. september 

  

 

Medlemmer af DFFA inviteres igen til familiekursus.

Turen går til Dansk Blindesamfunds konference center, Fuglsangcenteret, 

som ligger Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.   

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. 1. juli.  

Protektor: Bakkens Pjerrot 



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. 

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/ 
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Vi glæder os til at se jer 

DFFA bestyrelsen 

Fredag 

13.00 -> Indtjekning på Fuglsangcentret 

18.00 Aftensmad – velkomst ved Marie 

19.15 Dessert in the dark - dessert i mørke; en anderledes smagsoplevelse! 

20.00 Referat fra Irlandsturen – v. 3 unge mennesker 

Lørdag 

7.30 -> Morgenmad 

9.00 Generalforsamling – der uddeles 
billetter til Segway kørsel til 
generalforsamlingen. 

Referat fra deltagelse i Europæiske 
konference om albinisme (EDA). 

Børnepasning 

10.30 - 
12.30 

Segway for unge mellem ca. 8 – 88.  

12.00 Frokost 

13.00 Om ungdomsuddannelse og reglerne 
v. Isabelle Simone Genevey, IBOS 

Børnepasning 

14.00 Apps du ikke leve uden v. John 
Gudmandsen, IBOS 

Børnepasning  

15.00 Walk and talk Juicesmagning for børn 

18.00 Aftensmad 

21.00 Rom-smagning for voksne 

Søndag 

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

9.00 Inklusion vedr. sport i lokale 
idrætsforeninger v/Torben Hahn 
Nygaard fra parasport.dk  

Børnepasning 

9.45 Genetiske analyser og forskning v/ 
Karen Grønskov fra Kennedy 

Børnepasning 

10.30 Pause 

11.00 Evaluering Børnepasning 

11.30 Frokost 

Program 


