Program for medlemsweekend 6.- 8. April

Fredag
15.30-17.00
17.00-17.20
17.20-18.30

19.00-21.00
21.00-??

Udlevering af nøgler i reception
Velkomst v/Næstformand Heinrich Andreasen og Formand Claus Astradsson
Kort præsentation af deltager
Oplæg v/Birthe Byskov Sjældne diagnoser
Hvad kan vi som patienter bruge Sjældne diagnoser til
Hvad sker der med medicin på europæisk plan
En medicinsk behandlings vej gennem systemet.
Der serveres 3 retters middag hertil serveres vin, øl eller vand.
Vi ses i morgen, resten af aften er til samtaler med andre fra foreningen

Lørdag
7.30-9.45
10.00-11.00

11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.45-14.45

Morgenmad
Overlæge Ingrid Titlestad, Odense universitets Hospital. Alfa-1 en snigende
sygdom. Forskelle i udvikling af sygdommen. Diagnosticering, perspektiver.
Hvornår kan ventiler hjælpe?
Vi rører lungerne v/Birgitte Mandø
Birgitte vil få os til at bruge vores luft i lungerne, ved at vi synger sammen
Pause
Middag hertil serveres 1 øl eller vand på foreningens regning.
Tandlæge Peter Østergård. Infektioner, hvad kan man gøre for at mindske
dem. Kan sygdomme virkelig komme fra munden? Mundhygiejne og
sygdomme.

14.45-15-00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.15
17.15-17.30
17.30-18.30
19.0021.00-

Kaffe pause
At rejse er at leve. Foredrag om at rejse med handicap.
Udfordringen med at rejse med ilt.
Hvor er godt at rejse hen med alfa-1. Debat om egne og pårørendes gode
oplevelser ved rejser.
pause
60 alfa-1’ere tog til Odense for at bidrage til ny viden. Orientering om
leverstudiets foreløbige resultater ved læge Linda Møller, Odense Hospital
Der serveres 3 retters middag hertil serveres vin, øl eller vand.
Underholdning v/Lasse og Mathilde

Søndag
7.30-9.45
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-12.00

Morgenmad
Opsummering af medlems-weekend
Hvordan skaffer vi 100 faste bidrag a 200 kr så foreningen kan blive § 8a
godkendt.
Generalforsamling 2018
Tak for i nu, der udleveres en to go sandwich

Tilmelding bedes foretaget på vores hjemmeside www.alfa-1.dk da vi får registreret
alle jeres data i et snuptag. Hvis det er ganske umuligt at tilmelde via internettet, kan
vi kontaktes på: 2990 9503.

Bestyrelsen har vedtaget, at der betales kr. 700- pr. voksen deltager for dette
kursus.
Beløbet bedes indsat i Danske Bank på: reg.nr.: 1551, kontonr.: 6273890

Seneste dag for tilmelding er d. 22 / 3

Vi glæder os til at se jer

Bedste Hilsner
bestyrelsen
Alfa-1 Danmark

