SNAPSTING MED HANDICAP
Arrangeret af brugere, frivillige og interesseorganisationer i
samarbejde med Viborg Kommune

STED: sØnæs i Viborg, indgang ved Gl. Århusvej
TID: 21/06 2017 kl. 10.00 – 17.30
MÅLGRUPPE
Personer med handicap og/eller særlige behov, deres pårørende og øvrige netværk.

PROGRAM
10.00

FESTIVAL ÅBNER
Ved Dan Kristoffersen, brugerrepræsentant.
I løbet af dagen vil sundhedsguider og borgerguide deltage og gøjlergruppen fra STU, klovnen Luni,
grupper fra bosteder og aktivitetscentre vil byde ind med underholdning.

10.10

DET SKER
Fællessang, trylleshow ved Jesper Grønkjær og besøg af regnskovens dyr.

11.00

CLAUS H. BAND SPILLER I TELTET

12.00

FROKOST
Der vil være mulighed for at købe sommersuppe – Gazpacho med brød, pris 20 kr., portionstærte
med skinke eller kylling, pris 25 kr. eller medbring egen madpakke.

13.00

TREPAS BAND SPILLER I TELTET

14.00

DET SKER FORTSÆTTER
Fællessang, prøv tvillingcyklerne og vær med til at lave verdens længste maleri. VFF’s maskot kigger forbi.

15.30

LIVET ER DIT – STIL SPØRGSMÅL OG FÅ SVAR
Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Søren Gytz Olesen i debat med formand for Danske Handicaporganisationer Viborg, Thorben Koed Thomsen.
Alle er velkomne til på forhånd at sende spørgsmål og emner til Søren og Thorben på
mail: ullaserupt@gmail.com

16.30

FÆLLESSANG VED MAJBRIT NØRGAARD

17.30

TAK FOR I DAG
Grillen startes og der vil være mulighed for at spise medbragt mad på sØnæs frem til kl. 18.30.
Der tages forbehold for ret til ændringer i programmet

PRAKTISK INFO
-

Adgang er gratis
Ved deltagelse i grill fra kl. 17.30 skal tilmelding ske på mail: susannebandersen5@gmail.com
Der er mulighed for at købe vand, juice, kaffe, te og frugt det meste af dagen
Der bliver opstillet toiletvogne, handicaptoilet, skraldespande, borde og stole
Parkering syd for sØnæs. Der vil være skiltning til handicapparkering og busser
Specialskoler og bosteder opfordres til at medbringe en hjemmebagt kage til et fælles kagebord

