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Kære medlem 

Vi har forsøgt at gøre årets generalforsamling lørdag den 21. april 2018 interessant i forhold til fagligt 
og socialt fokus i år med et særligt aftentilbud til børn og voksne. 

Vi håber derfor at se mange; nye som gamle medlemmer og unge som ældre. 

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup i meget 
naturskønne omgivelser, se evt. mere på: www.pejsegaarden.dk tlf. 7575 1766 

TILMELDING FOR FROKOST OG AFTENMIDDAG ER SENEST TORSDAG DEN 5. APRIL 2018 

Yderligere information om programmet inden og efter generalforsamlingen (kl. 15.30-17.30)  

Nedennævnte vil være ca. tider: 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 14.00 Fagligt oplæg ved Tale- og hørekonsulent Inger Leth, Varde kommune 

vil fortælle om sin tilgang til at arbejde med stammen som bygger på en multifaktioriel forståelsesramme.  

Vil kort komme ind på teorierne; 

- Demands and Capacities 

- Lidcombe 

- Non avoidance 

Hvilket tilbud får stammer i Varde kommune pt.  

Gennemgang af foredrag for de 14-18 årige.  

Filmen Jacob der går i 9 klasse vises.  

14.00 - 15.00 Præsentation af tilbud, som Stammeforeningen er særlig kendt for: træf, kurser til 
fagfolk, ambassadører og lokalafdelinger, efter præsentationen, modtages gerne forslag til hvordan 
disse tilbud kan udbygges. 

15.15 - 15.30 Kaffe/te og kage 

15.30 - 17.30 Generalforsamling 

18.30 2 retters lækker middag på Pejsegården inkl. 1 øl eller vand 

20.30 Underholdning for børn og voksne: Klovnen Tapé er en af kongerigets travleste klovne, se evt. 
mere på: http://www.klovnentape.dk/klovne-firma-arrangement.html 

 

https://www.facebook.com/stammeforeningendk/photos/a.468715636578394.1073741825.458233144293310/674418232674799/?type=1&source=11
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Vi håber at se rigtig mange til årets generalforsamling i Stammeforeningen, sidste år deltog ligeledes 
fagpersoner, dette håber vi på igen i år. 

Som alle sikkert er bekendt med, er foreningens økonomi presset, derfor har vi som noget nyt indført 
en egenbetaling, men stadig med et flot tilskud fra Stammeforeningen. 

Deltagerpriser er som følger: kr. 75,- for frokost (ikke medlem af FSD er prisen kr. 140,- ) 

Kr. 295,- for frokost, 2 retters lækker  aftensmad  inkl. 1 øl eller vand, samt aftenunderholdning (ikke 
medlem af FSD er prisen kr. 670,-) 

Du kan naturligvis deltage gratis, hvis du ikke ønsker at spise med, men deltage i det faglige og i 
generalforsamlingen. 

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG på mail: kmt@fsd.dk eller olekring@gmail.com  

Betaling med det samme til: reg. 1551 og kontonummer: 2199548 eller mobilepay: 2011 2884 (Ole 
Kring Tannert) husk at angive navn ved tilmelding. 

Vi håber at se rigtig mange! 

På bestyrelsens vegne,  

Ole Kring Tannert 
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