
 

Dansk Tourette Forening, inviterer igen til  

Tourette træf for voksne  

PROGRAM: 
 

Fredag 

 

Kl. 18.00  - 18.30. Vi mødes, indkvartering og velkomst.   
 VIGTIG: Ang. tilmelding, skal der aftales med afhentning 
 specielle mad eller boforhold o.s.v. - se under tilmelding 

Kl. 18.30  - 19.30. Aftensmad. 2 sodavand medfølger gratis. 

Kl. 20.30.  Hvad har du på hjertet, præsentationsrunde samt fortælle hvis 
 der er sket noget siden sidst.  

  (Husk det omhandler kun os selv med Tourette). 

Kl. 21.30.  Socialt samvær – vin, øl og vand kan købes.  

  NB/ Kiosken lukker kl. 20.00. 
 

  Alle former for drikkevarer kan medbringes. 



Lørdag 

 

Kl. 09.00.  Morgenmad. 

Kl. 10.30.  Socialt samvær – hvad man har lyst til, vi tager gerne til      
   Fredericia! 

Kl. 13.00.  Frokost. 2 sodavand medfølger gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 14.00.      Heidi Biernat kommer og fortæller  om: 

   TEC 4 Tic: Introduktion til forestående forskningssamarbejde angående hvorfor 
   vi har tics. 
   Nyheder fra ESSTS København 2018 
   Herunder erfaringer fra Europa med Cannabinoler 
   Erfaringer fra BBH Tourette klinik med Cannabinoler 
    

Kl. 16.00.  Socialt samvær – hvad man har lyst til . 

Kl. 19.00.  Aftensmad. 2 sodavand medfølger gratis. 

Kl. 20.00.  Socialt samvær – vin, øl og vand kan købes.  

  Alle former for drikkevarer kan medbringes. 

 



Søndag 

Kl. 09.00.  Brunch (kombineret morgenmad og frokost), efterfulgt af  

  evaluering - slutter ca. kl. 11.00.  

  Der forventes at alle deltager aktivt og ikke tager hjem før efter  
 evalueringen.  

Kl. 11.30  - 12:30.  Afrejse fra Trelde Næs Camping.   



Se evt. køreplanen her for planlægning:   

http://www.sydtrafik.dk/køreplaner/fredericia-kommune 

 

Kik evt. www.tourettesyndrom.dk  

 
NB/ MEDICIN, SENGELINNED, HÅNDKLÆDER og SÆBE ! 

 
Adressen er:  

MyCamp TreldeNæs 
Trelde Næsvej 297 
Trelde 
7000 Fredericia 
Tlf 75957183 

 
Link til campingpladsen  

http://treldenaes.dk-camp.dk/  

 
Denne weekend er en mulighed for at mødes under hyggelige former til en snak og udveksling af 
erfaringer om det at leve med vores handicap/syndrom. 

 
Dette træf er som altid, ikke et tilbud til kærester eller samlevere. 

 
Arrangementet koster 300 kr. for overnatning og forplejning.  

Man skal derudover være medlem af Tourette-foreningen.  

 
Da vi kun har dette samvær med hinanden i weekenden, er det bestemt at man ikke er online 
på facebook m.m. Skal man absolut være online, bedes man gå udenfor.  

 
Deltagergebyr indsættes på Bankkonto: reg.nr. 1551 konto nr. 0007025793 og tilmelding er binden-
de når pengene er betalt. 
 

MobilePay 17204, Ligesom ved betaling over Netbank skal du huske at angive navn 
(fornavn og efternavn). 

Til mobilePay skrives i rubrikken Besked:  WkMaj[xxxx], hvor xxxx er medlemsnumme-
ret, som står i kontingent-opkrævningen).  

http://www.sydtrafik.dk/køreplaner/fredericia-kommune
http://www.tourettesyndrom.dk
http://treldenaes.dk-camp.dk/


 

VIGTIGT TILMELDING: 

Du skal kontakte Uffe Richter på tlf: 24888686 eller E-mail post@uffe.it for tilmelding. 

Sidste tilmeldingsfrist er d. 3. april 2019. 

Dette er også vedr. sammenkørsel m.m. 

Husk du skal være medlem af Dansk Tourette Forening, for at kunne deltage, du kan  

tage kontakt til samme person vedr. dette også! 

 

Menuen på træffet fra det dejlige køkken personale.  

 

Fredag d. 3 maj kl. 18.00 

Hovedret: Glaseret skinke med flødekar-

tofler, kogt blomkål og dijon sennep.  

Dessert: Bananassplit 

 

Lørdag d. 4 maj 

Frokost kl. 13.00 

Smørrebrød  

 

Eftermiddagskaffe kl. 15.00 

Kaffe, the og jordbærtærte 

 

Aftensmad kl. 19.00 

Forret: Aspargessuppe  

Hovedret: Mørbradgryde med ris  

 

Søndag d. 5 maj 

Morgenmad kl. 09.00 

Bacon, cocktailpølser, scrambled eggs, rundstykker, rugbrød og pålæg  

 

Frokost og aftens mad Inklusiv 2 sodavand/øl per mand. 

mailto:post@uffe.it


 

Vil du vide mere om arrangementet kan du ringe til:  

Uffe Richter telefon 24 88 86 86  

Heidi Erler tlf. 21 96 87 66 efter kl. 15.00 

 

 


