VELKOMMEN
Leppe- ganespalteforeningen inviterer til
landsmøte med familiesamling på
Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
22. til 23. april 2017
Program:
Lørdag: Foredrag, landsmøte og aktiviteter for
barn og ungdom
Søndag: Foredrag og aktiviteter for barn og
ungdom

Program for familiesamlingen
Lørdag 22. april
10.45 til 11:45
11:45 til 13.00
11:45 til 18:00
12:00 til 13:00

13:00 til 14:00
14.00 til 16.30
14:00 til 15:00
15.00 til 15.15
15:15 til 16:30
16:30 til 18:00
18.00 til 19.00
19.00

Søndag 23. april
07.30 til 10.00
09.45 til 11.00
09.45 til 12.00
10.00 til 11.00
11.30
12.00 til 13.00

Registrering og praktisk informasjon
Aktivitet for barn fra 1 til 11 år (Barnepass).
Ungdommer fra 12 år har eget opplegg.
Foredrag med seksjonsoverlege Hallvard Andreas Vindenes og
logoped Nina Helen Pedersen fra spalteteamet i Bergen
Felleslunsj
Aktivitet for barn fra 1 til 11 år (barnepass).
Fortsettelse foredrag med spalteteamet på Haukeland
Kaffepause og registrering til landsmøte
Landsmøte
Pause / sosialt samvær / basseng
Show med Davido - tryllekunstner, buktaler og illusjonist.
Felles middag

Frokost
Aktivitet for barn fra 1 til 11 år (Barnepass).
Ungdommer fra 12 år har eget opplegg.
Foredrag med Cecilie Rystad fra Rikshospitalet
Tema: LKG og genetikk. Årsaker/arvelighet.
Utsjekking
Lunsj og avreise

Informasjon om foredragene

Foredragsholder lørdagen: Seksjonsoverlege Hallvard Andreas Vindenes fra
spalteteamet i Bergen. Temaene på foredraget er :
1: REBORNE, Maxillo2
2: Stamceller fra beinmarg og fettvev hos barn med LKG. Hvordan går med beindannelse i en
dyremodel?
3: 40 års oppfølging etter operasjon for LKG.
Logoped Nina Helen Pedersen fra Statped vest, fagavdeling språk og tale vil fortelle
fra konferansen i Chennai 2017.
Foredragsholder søndagen: Genetiker Cecilie Rystad fra Rikshospitalet i Oslo.
Temaet på foredraget er: LKG og genetikk, årsaker/arvelighet.

Barnepass/Aktiviteter for barn opp til 11 år.
Det vil være aktivitetstilbud/ barnepass for alle barn under foredragene og landsmøtet både lørdag
og søndag.
Aktivitetene er tilpasset de aktuelle aldersgrupper:
Gruppe 1: barn før skolealder
Grupe 2: skolebarn

Ungdomssamling
På lørdag og søndag vil det som vanlig bli et eget opplegg for ungdommene fra 12 år (født 2005).
Vi ønsker å lage en arena der ungdommene blir kjent og får nye venner.
Lørdag skal ungdommene blant annet ta buss til et sted der de skal få prøve seg utendørs i
klatreparken Høyt og lavt i Sørum. Lunsj blir medbrakt til alle fra hotellet.
Søndag skal ungdommene jobbe i team i en aktivitetsløype med spennende oppgaver.
www.romerikevent.no

Praktisk informasjon
Det er utendørs og innendørs bademuligheter med svømmebasseng og boblebad på hotellet (barn
under 12 år må ha følge av en voksen). Det er også dartspill, bordtennisbord og billiard i kjelleren
som vi kan benytte.
Hjemmeside www.hurdalsjoen.no
Reise med fly.
For de av dere som skal reise med fly, er det satt opp buss (Vip-transport) tur/retur Gardermoen
Hurdalsjøen.
Lørdag 22. april:
Kl. 10.30 Bussavgang fra Gardermoen til Hurdalsjøen.
Søndag 23. april:
Kl. 13.30 Bussavgang fra Hurdalsjøen til Gardermoen.
Buss fremme på Gardermoen kl. 14.15.

