LAP-aktiviteter lokalt – nu og i fremtiden
Weekend-medlemstræf den 17. – 18. november 2017
Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Kære LAP-medlem
LAP’s landsledelse inviterer igen i år til weekend-medlemstræf, denne gang den 17 - 18. november:
 mød andre LAP-medlemmer, som er aktive eller ønsker at være det.
 kom og få inspiration og idéer til LAP-arbejdet lokalt i din kommune og region.
Træffet foregår på Aarhus Hostel i Hasselager, et hyggeligt og velindrettet vandrerhjem (Beringvej
1, 8361 Hasselager). Der vil være mulighed for fælles bustransport fra Aarhus Banegård til Aarhus
Hostel. Vi starter med frokost fredag den 17.11. kl. 12.00 og slutter med eftermiddagskaffe lørdag
den 18.11. kl. 14.30.
På træffet vil vi om fredagen blive præsenteret for nogle nye lokale LAP-aktiviteter og initiativer
rundt omkring i landet.
Senere om eftermiddagen vil vi forberede os til dagens panel med politikere fra Region Midtjylland
og fra Aarhus Kommune. Om lørdagen mødes vi i grupper på tværs af landet om emner som:
Hvordan kommer man i gang lokalt?
På træffet vil der være oplæg og drøftelser i plenum, og en del af tiden vil vi arbejde i mindre
grupper med de forskellige emner.
Tilmelding:
Du tilmelder dig weekendtræffet ved at ringe eller skrive til LAP’s sekretariat: tlf. 66 19 45 11, email: lap@lap.dk senest onsdag 1. november. Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10 – 14.
Ved tilmelding beder vi dig om at oplyse, om du er indforstået med at dele værelse med en anden
deltager, og hvem du evt. gerne vil dele værelse med. Der er kun begrænsede muligheder for indkvartering på enkeltværelse.
Deltagere, der kommer fra Sjælland, og som ellers ikke kan nå frem til vandrerhjemmet, inden
træffet starter, har mulighed for at ankomme og blive indkvarteret dagen før, altså torsdag den
16.11. Har du brug for det, bedes du oplyse om det ved tilmelding. Vi vil også gerne vide det, hvis
du ønsker at deltage i medlemstræffet uden overnatning.
Vi har i alt plads til ca. 60 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil
der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som
muligt.
Du er først endelig tilmeldt, når du har fået en bekræftelse fra sekretariatet.
Med venlig hilsen
På vegne af LAP’s landsledelse:
Hanne Skou Kadziola og Tom Jul Pedersen
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FORELØBIGT PROGRAM

Fredag den 17. november
11.00 - 12.00

Ankomst og indskrivning på vandrerhjemmet

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.30

Introduktion og præsentation

13.30 - 15.00

Eksempler på nye lokale LAP- aktiviteter og initiativer

15.00 - 15.30

Kaffe/te og rygepause

15.30 - 16.15

Samspillet med psykiatri og politikere - hvad kan vi opnå og hvordan?
LL- præsenterer forberedte spørgsmål til de inviterede politikere

16.15 - 16.30

Pause

16.30 - 18.00

Dialog med politikere fra Region Midt, kommunalpolitikere og
personer omkring psykiatrien
Mødeleder præsenterer indsamlede spørgsmål fra salen

18.00 - 19.00

Aftensmad

19.15 - 20.30

Besøg af Kragelund Værested
V/leder Martin Nielsen
-spørgsmål fra salen

Lørdag den 18. november
08.00 - 09.00

Morgenmad

09.00 - 10.15

Kom med dit eget indslag!
Du bestemmer selv hvad det skal være

10.15 - 10.45

Kaffe/te

10.45 - 12.00

Grupper på tværs af landet, fx drøftelse af kritiske forhold eller visioner for udviklingen i psykiatrien

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.00

Afslutning

14.00 - 14.30

Kaffe/te og afrejse

