Program for Aktiv uke for voksne tirsdag 20. – søndag 25. august 2019
Tirsdag:
15.00 – 17.00
18.00 – 19.30
19.30 –
Onsdag:
13.00 – 14.30
15.00 – 21.00

Ankomst

Medlemmer i Aktiv uke-komiteen vil være på Hotel Scandic Bystranda
hele dagen og ta imot dere når dere kommer.
Fellesassistenter hjelper til med praktiske ting hele uka.

Velkommen!
Bli kjent-kveld
Middag

Vi legger opp til å bli kjent med hverandre, praktisk informasjon og
likepersons-samtaler om reisen og hvilke hjelpemidler som kan være
nyttige på reiser.

Frokost hver for oss. FRI frem til kl. 13.00.
Lunsj på hotellet
Buss til Sør Amfi, Arendal for å teste el-innebandy og el-sykler.
Vi får litt å drikke og enkel servering mens vi er i aktivitet.

Hotellet er midt i byen, vegg i vegg med badeland og noen meter fra
bystranda. Denne formiddagen er du fri til å gjøre hva du vil. Du må
betale badeland selv, hvis du vil dit.
Vi tester el-innebandy-kjelker i et område inne og hvis været tillater det,
kan el-sykler testes ute også. Fine sykkelveier i området.

18.00 – 20.00
Torsdag:
08.00 – 09.00
09.00 – 16.00

Middag med orientering og likepersons-samtaler

Frokost
Buss til Dyreparken

Middagen spiser vi på Sør Amfi og har likepersons-samtaler om
aktiviteter og tilpasning av utstyr og hjelpemidler.
Amun Løvland kommer og forteller om paragliding, www.blsk.no
Kl. 09.00, ombord i bussen. Den har plass til rullestoler og gående.
Kl. 16.00 kjører bussen tilbake. Det er mulig å ta vanlig rutebuss tilbake
til byen, hvis du vil hjem på et annet tidspunkt.
Lunsj denne dagen er ikke inkludert.
Innom hotellet og så til Festningen, hvor vi base denne ettermiddagen.

Torsdag:
16.00 – 19.00

Christiansholm festning

19.00 – 23.00

Skalldyraften med underholdning
Samme sted.

Fredag:
Frokost hver for oss. FRI frem til kl 18.00.
15.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Hobby-aktiviteter i møterommet på hotellet
Likepersons-samtaler

19.30 – 22.00

Middag

Lørdag:
07.30 – 22.00

Stå opp grytidlig. Matpakke-frokost.
Buss til Bygland
Paragliding

18.00

Middag med underholdning

Søndag:
09.00-10.30
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00

Frokost
Likepersons-samtaler, oppsummering og evaluering
Lunsj og avreise

Vi har likepersons-samtaler om energiøkonomisering. Hvordan er
kroppen etter en dag i dyreparken? Hvor mye hvile trenger jeg for å
klare å være sosial på kveldene? Hvor mye bør jeg hvile og/eller trene
for å være opplagt det meste av tiden?

Denne dagen er fri til å gjøre hva du vil.
Lunsj denne dagen er ikke inkludert.
Du kan komme og gå som du vil til aktivitetene.
Likepersons-samtaler om å gjøre daglige gjøremål når muskulaturen blir
svakere og svakere. Når er det på tide å begynne med rullestol? Når er
det på tide å begynne med assistanse?
Det er best flyvær om morgenen og i kveldinga, derfor må vi reise tidlig
og være på Bygland hele dagen. Det sies at det er nesten like gøy å se
på, som å fly selv. Håper mange velger å fly!
Vi spiser lunsj og middag like ved der vi flyr, i vannkanten ved
Byglandsfjorden.

Uka avsluttes med likepersons-samtaler om aktivitetene, hva som har
vært fint og hva som bør gjøres annerledes.
Vi håper vi får ei spennende og aktiv uke.

Med forbehold om endringer.

Ta gjerne kontakt med oss i komiteen: voksenuke2019@ffm.no
Marit J. Hansen, Tone Torp, Gustav Granheim og Jon Magnus Dahl.

Mi ses på Sørlandet på sensommeren!
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