European Friendship Week
European Friendship Week er en uge, hvor børn og unge fra hele Europa mellem 11-16 år, der bruger cochlear implant, mødes. Udover udflugter, sport, team building, lege og forbedre sit engelsk er
det også en mulighed for at få venner fra hele Europa.
Hvert år mødes unge CI brugere i alderen
11-16 år på St John’s School i Boston Spa,
Yorkshire. I år er det i uge 30, fra søndag den
22. - lørdag den 28. juli 2018. Ugen tilrettelægges og gennemføres af foreningen The Ear
Foundation. Der vil være deltagere fra flere
europæiske lande, og deriblandt deltagere fra
Danmark.

Ansøgning

Ansøgning, udvælgelse og arrangør for de
danske deltagere er foreningerne Decibel,
Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole.
Skriv en kortfattet ansøgning og send den til
info@fus.dk

Formål

Formålet med turen er dels at fremme det
internationale samarbejde mellem ligesindede unge i Europa, dels at skabe mulighed for
vidensdeling mellem professionelle aktører

i forhold til unge med høretab/CI og ikke
mindst at få en unik oplevelse i mødet med
unge med CI fra andre lande i Europa

Før afrejse

Alle deltagere indkaldes til informationsmøde på Frijsenborg Efterskole d. 26. maj. Invitationen udsendes i slutningen af april.

Pris

Alle udgifter deles mellem deltagerne, Decibel, Høreforeningen og Frijsenborg Efterskole
– i 2017 blev udgifterne for den enkelte deltager 3500,- alt inkl. (rejse, ophold, undervisning).
Vi forventer at udgifterne bliver i samme
størrelsesorden – dette er afhængig af konkrete rejseudgifter m.v.

Mere info

I selv kan, og hvad I har brug for. Vi er her
udelukkende for at støtte op om dette. Vi
Hvis du tænker, at sådan en uge vil være en
forventer desuden, at I deltager aktivt i alle
fantastisk mulighed for dig – er du velkommen til at skrive en mail til info@fus.dk / her- ugens aktiviteter.
efter vil vi i samarbejde med Høreforeningen
Under hele turen er der ingen rygning og
og Decibel tage beslutning om din mulige
ingen indtag af alkohol.
deltagelse. Du får hurtigst muligt svar.

Regler og forventninger

I den danske ånd sætter vi vores lid til mottoet ”frihed under ansvar”. Alle har ansvaret
for selv at have det nødvendige udstyr med
til sine CI. Vi tror på, at I selv bedst ved, hvad

Vi glæder os til at dele denne oplevelse
med jer!
Arrangørerne

Tidsplan
Dato

Aktivitet

Søndag d. 22.

Afrejse fra Billund Lufthavn
Vi ankommer til Stansted
Ankomst til St. John’s School, hvor der vil være “ryste-sammen” aktiviteter.

Mandag d. 23.

Aktiviteter på St John’s School
Teamwork aktiviteter
Kreativ workshop

Tirsdag d. 24.

Dagstur til nyt sted (Vi ved ikke hvilken naboby endnu)

Onsdag d. 25.

Besøge Leeds
Sportsaktiviteter
Tema-middag

Torsdag d. 26.

Dagstur til York
Talent show

Fredag d. 27.

Aktiviteter på St John’s School:
PowerPoint præsentationer af lande
Sportsaktiviteter på tværs af lande
Farvel fælles middag

Lørdag d. 28.

Ankomst til Billund Lufthavn

Tid: 			
Sted: 			
Pris: 			
Tilmeldingsfrist:
Rejseleder:		
Yderligere info:

Søndag den 22. juli til lørdag den 28. juli 2018
St John’s School i Boston Spa, Yorkshire
ca. 3500 kr. alt incl.
ultimo april/primo maj
Maria Holm Jensen
Frijsenborg Efterskole, info@fus.dk eller 8696 1300

Pakkeliste
Arrangørerne sørger for
•
•
•
•
•
•

Plads til jeres toilettaske/væsker/ting som ikke
kan være i jeres håndbagage
Elektrisk tørreboks til CI
Solcreme
Spillekort + andre spil
Samlet PowerPoint og danske snacks til præsentation
Samlet udfyldte papirer fra The Ear Foundation
(Vi printer dem ud og tager dem med)

Jeres pakkeliste
Må fylde 1 stk. håndbagage (20x30x40 cm)
• Hvid T-shirt (til T-shirt maling aktivitet)
• Clip/Hårbånd til dit CI, du skal sikre dig, at du
kan bruge dine CI i aktiviteter, der involverer
vand.
• Medicin (En skriftlig orientering til os om
hvilken medicin du evt. har medbragt, så kan vi
skaffe det igen hvis det mistes.)
• Omformer/adapter + forlængerledning
• Oplader til diverse apparater
• Udendørs sportssko, også til at vandre i.
• Indendørs sportssko til aktiviteter.
• Lille rygsæk
• Tøj til vejret, regntøj!
• Håndklæde
• Svømmetøj
• Festtøj til farvel-middag
• Sengetøj (ikke dyne og pude)
• Lommepenge til eventuelt køb af souvenir

