Opplærings- og likepersonshelg
2. – 4. september 2016 Region Sør-Øst

Scandic Havna Tjøme, Havnaveien 50, Tjøme
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til vår årlige opplærings- og
likepersonshelg - på Scandic Havna Tjøme! (www.scandichotels.no/Havna)
Det blir som tidligere en kombinasjon av fagprogram og aktiviteter for store og
små, samt mye sosialt samvær. J
Overnatting i skjærgårdshytter på hotellets område, hotellrom eller deluxe
leilighet (avhengig av kapasiteten). Anlegget ligger i naturskjønne omgivelser, og
det er bl.a. lekeplass, tennisbaner, shuffleboard, minigolf (gratis hele helgen) og
strand på området.
Vi håper å se gamle kjente og nye fjes, og legger opp til at både store og små
skal ha det hyggelig. I tillegg til representanter fra styret, vil noen av regionens
likepersoner være tilgjengelige hele helgen.

Foreløpig program: (mer info og endelig program kommer på www.nfcf.no)
Fredag 2.9:
Oppmøte på Scandic Havna Tjøme fredag ettermiddag/kveld.
19:30
Dagens 3-retters middag. Gi beskjed hvis du/dere ikke skal delta
på middagen eller det ønskes barnerett.

Lørdag 3.9:
08:00
10:00

Frokost og egentrening
Faglig foredrag for voksne (program ikke avklart, men det jobbes
bl.a. med temaet ernæring).
Det jobbes med et opplegg for barn og unge som vil foregå parallelt.
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12:30
13:45

19:30
20:30

Lunsj på hotellet
Oppmøte utenfor hotellet og felles avgang til Base Camp.
Fra kl 14: Aktiviteter høyt og lavt på Base Camp hos Aktiv Fritid
(900 meter fra hotellet), som zip lines, hengebru, pil og bue, lagquiz
med mer. Varer ca 3t. Avslutter med en ”snack” i Gamma.
Dagens 3-retters middag på hotellet. Gi beskjed hvis det ønskes
barnerett.
Quiz og uformelt sosialt samvær på hotellet.

Søndag 4.9:
08:00
10:00
10:30
13:00

Frokost og egentrening
Evaluering av helgen
Hygge utendørs på hotellets område f.eks. en runde minigolf. Tur til
Verdens Ende for de som ønsker det.
Lunsj på hotellet og vel hjem!

Priser for hele helgen:
Barn 0-2 år:
Barn og ungdom 3-16 år:
Ungdom og voksne f.o.m. 17 år:

gratis
kr 400,kr 600,-

Det er mulighet for å ta med kjæledyr på noen av hyttene. Dette medfører en
ekstra kostnad som må dekkes selv. Gi beskjed ved påmelding om kjæledyr
medbringes.

Bindende påmelding innen 10. august på e-post til:
renathe@gmail.com eller tlf. 91 30 35 58. Evt. spørsmål rettes også dit.
Ved påmelding ønsker vi informasjon om:
•
•
•
•
•

Navn og alder på alle deltakerne, og hvem som evt. har CF/Tx-CF/PCD
Behov for barnerett ved middagen og om du/dere ikke ønsker middag fredag
Behov for barneseng
Behov for barnepass/opplegg for barn og unge under det faglige programmet
Evt. allergier (mat)

Betaling for oppholdet gjøres til konto 2280 31 16001, NFCF Sør-Øst
v/Renathe Jenssen, Njårds vei 6D, 1412 Sofiemyr.

Smittevern og hygiene – reviderte retningslinjer
Foreningen ber alle om å følge de nye anbefalingene fra NFCF-fagråd vedr.
smittevern og hygiene ved foreningens samlinger – alle deltakere med CF/TxCF/PCD må på forhånd ta ekspektoratprøve slik at dyrkningssvar foreligger og evt.
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- behandling iverksettes før regionssamlingen. Prøven skal ikke være eldre enn 6
uker ved arrangementsstart. Prøver tatt ved Oslo universitetssykehus HF (Ullevål)
vurderes av lege Bjørn Skrede på bakgrunn av deltakerliste fra oss. For prøver tatt
andre steder må den enkelte selv sende svaret til lege Bjørn Skrede: UXBJKR@oushf.no eller BS, Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424
Oslo, senest 1 uke før arrangementet starter. Se for øvrig hygieneretningslinjene
vedlagt.

Velkommen til opplærings- og likepersonshelg! J
Hilsen styret i Sør-Øst - Grethe, Håvard, Trine, Renathe og Tor Håkon
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