Välkomna till årets

ED-träff!!
29-31 augusti 2014

I år hålls mötet i Karlskoga, närmare
bestämt Karlskoga Folkhögskola.

Karlskoga Folkhögskola ligger ca 2 km från
centrum. Vi äter, umgås och lyssnar på
föreläsningar i huvudbyggnaden, men sover i
byggnaderna strax intill.

Fredag;
12.00-14.00 - vi samlas och inkvarterar oss allt eftersom man kommer. Behövs
skjuts från busstationen ordnar vi det. Kommer man tidigare finns möjlighet att
äta lunch i Folkhögskolans restaurang.
Föreläsningarna börjar 14.00.
 ”Sällsynthet och livskvalité” – Psykolog Helena Fagerberg-Moss, Göteborg
 ”På ED-fronten mycket nytt” - Tandläkare Birgitta Bergendal och Johanna
Norderyd från Kompetenscentrum i Jönköping.
 ”Teamarbete runt barn med ED” - Tandläkare Karin Högli från
Eastmaninstitutet, Stockholm.
18.30 Middag i Folkhögskolans restaurang.
Lördag;
8.00–10.00 - frukost finns uppdukad i restaurangen.
11.00 bär det av till Boda Borg där vi tillbringar flera roliga timmar. Lunch
serveras i Boda Borgs restaurang.
De riktigt små barnen kanske trivs bättre på kommunens badhus Strandbadet
som inte ligger långt ifrån Folkhögskolan. Där finns en fin småbarnavdelning. Då
blir det lunch på restaurang Strandkanten.
16.00 Svenska ED-föreningens årliga Brännbollsmatch!
18.30 Middag i Folkhögskolans restaurang.
Söndag;
8.00-10.00 - frukost finns uppdukad i restaurangen.
10.00 Årsmöte och fika.
Alla tider är cirkatider.

Anmälan, mer information och vägbeskrivning -

Vandrarhemmets rum har egen dusch och toa och trådlöst internet. De som önskar kan
hyra lakan och handduk för 100 kr/person (meddela innan), annars kan man ta med egna.
Meddela i tid om du önskar specialkost.
På Boda Borg gäller oömma kläder och på Strandbadet passar förstås badkläder bäst.
I år har vi föreläsare och tar därför ut en frivillig avgift för träffen, 500 kr/familj
eller 200 kr/person. Avgiften kan betalas per postgiro 429 85 90-3 innan eller kontant i
samband med träffen. Medlemsavgiften bör vara betald innan träffen.
Glöm inte namn och adress om du betalar per postgiro och kom ihåg att anmäla ändrade
kontaktuppgifter.

Anmälan senast 30 juni!

Anmälan och frågor; Ia Nielsen; ia.nielsen@spray.se eller 070-347 59 56
Det finns mer att se och göra i Karlskoga och dess omgivningar om man önskar förlänga sin
vistelse och på söndag eftermiddag den 31 augusti spelar Degerfors IF mot Ängelholms FF i
Superettan i Degerfors, 1 mil från Karlskoga.

www.karlskogafolkhogskolan.se
www.bodaborg.se/karlskoga/
www.karlskoga.se
Hitta hit: Karlskoga ligger vid E18 mellan Stockholm och Oslo, det är ca 25 mil till båda
städerna. Folkhögskolan ligger strax söder om Karlskoga vid väg 205 mot Degerfors.
Lat: 59° 18.625’ Long: E 014° 30.915’

Hjärtligt välkomna!!
önskar vi i styrelsen
David, Felix, Jenny, Maia, Mats, Susanne & Ia
Titta gärna in på www.svenskaed.se och se senaste nytt!

