
 

Invitation 
til alle  

Familier med MS børn under 18 år + Familier med en MS forældre og børn under 18 år. 

Familiekursus d. 15. – 17. september 2017 
Skærbæk Kursus- og Fritidscenter 

Storegade 46-48, 6780 Skærbæk 

www.kursus-fritidscenter.dk 

 

 

 

 

 

  

 

Vi bliver indkvarteret i store, lækre bungalows med plads helt op til 6 pers. pr. familie.  

På stedet er der et væld af aktivitetsmuligheder, som især vores børn vil få glæde af, herunder 

indendørs vandland og lille legeland, sportshal, udendørs legeplads med stor hoppepude, udendørs 

boldbaner m.m..  

Lørdag eftermiddag er der fælles familietur til Rømø hvor vi skal ud på den fantastiske strand og 

flyve med drager og ikke mindst nyde en lækker Rømø is. 

Forældreprogrammet byder på workshop om lørdagen med Kis Holm Laursen fra ”Det unikke 

barn” og om søndagen er der foredrag med handicap konsulent og socialrådgiver Inge Louv.    

  

Emner der vil blive berørt på lørdagens og søndagens program er: 

Lørdag: 

Formiddagen bruges på foredraget ”Et liv i alarmberedskab”, her vil Kis især have fokus på det at 

blive mor/far til et barn med en sjælden diagnose, samt hvilke ændringer og udfordringer det bragte 

ind i vores liv. Der vil være fokus på sorgprocessen og hvordan man opnår en accept. Forældrene 

vil få redskaber og konkrete ideer til, hvordan de selv kan påvirke og opnå større tilfredshed i deres 

liv. 

Der vil være erfaringsudveksling over emner som:  

- Hvordan skaber forældrene en hverdag for barnet der er tilpasset barnets udholdenhed og 

hvordan lærer barnet at tilrettelægge en hverdag med hensyntagen til egen udholdenhed. 

- Hvordan snakker man med sit barn om diagnosen, prognosen og evt. sorgen og frustrationer 

over at være anderledes. Herunder også hvordan støtter forældrene barnet bedst ved 

undersøgelser og behandlinger. 

- Hvordan skaber jeg plads til søskende og parforholdet i en hverdag præget af hospitaler og 

andre behandlinger. 

- Hvordan understøtter forælderen barnets sociale og selvstændige liv, så de får de bedste 

forudsætninger for et godt voksenliv. 
 

Se mere om ”Det unikke barn” på http://detunikkebarn.dk 

file:///C:/Users/Bruger/Dropbox/03%20Marfan%20foreningen/MS%20kursus%20udvalg/2015/2.%20Familiekursus%202015/www.kursus-fritidscenter.dk
http://detunikkebarn.dk/


Søndag:  

Når man har et barn med særlige behov, diagnose eller handicap, kan det være vanskeligt at 

navigere i de kommunale støttemuligheder. 

For at få støtte, skal man opfylde en række betingelser - en diagnose er ikke i sig selv adgang til 

hjælp. Vi har derfor bedt socialrådgiver Inge Louv om at komme med et oplæg om, hvordan 

kommunen vurderer om og hvad du og dit barn kan få af støtte efter serviceloven og i henhold til 

skolelovgivningen. 

Vi runder kort reglerne for, hvordan kommunen vurderer støtte til voksne og slutter med et kig på 

justering af serviceloven, som Folketinget vedtog forleden, og som træder i kraft 1.januar 2018. 

Kig ind på http://www.ingelouv.dk og se hvem Inge er. 

Børneprogram for weekenden: Under oplæggene lørdag og søndag vil børnene blive passet af 

vore børnepassere. For de større børn/unge vil der blive arrangeret særskilt program/aktiviteter. 

  

Program 
 

Fredag d. 15. september  

Kl. 16.00 - 18.00   Ankomst og indkvartering   

Kl. 18.30 - 20.00  Middag   

Kl. 20.00 - 21.00 Fælles aktivitet – Vi skal bowle alle sammen på Skærbæks egne 

bowlingbaner. 

 
 

Lørdag d. 16. september 

Kl. 07.00 – 09.00  Morgenmad. 

Kl. 09.00 - 09.30 Vi gør klar til at sætte ungerne og os selv i gang 

Kl. 09.30 - 12.00 Oplæg og erfaringsudveksling med og af Kis Holm Laursen fra         

”Det unikke barn”   

Kl. 12.00 - 13.00  Frokost 

Kl. 13.00 - 14.30 Kis Holm Laursen – fortsat – (Kaffepause indlagt) 

Kl. 14.45  Afgang til fælles familietur til Rømø.  Vi samler os i egne biler og kører 

fælles af sted.  

Kl. 18.30 - 20.00 Middag og fælles hygge efterfølgende 

 

Søndag d. 17. september 

Kl. 07.00 - 09.00 Morgenmad - Nøgleaflevering senest kl. 10.00 

Kl. 09.00 – 09.45 Fælles motion og frisk luft.  

Kl. 10.00 - 12.00  Oplæg af socialrådgiver7handicap konsulent Inge Louv.  

Kl. 12.00 - 12.30 Opsamling, evaluering og afrunding v/Catherine Courtois  

Kl. 12.30   ”To go pose” med 1 kildevand, 1 ciabatta, 1 chokolade, frugt og kaffe.  
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