
 

 

 

 

Fredag d. 18. marts til søndag d. 20. marts 2022 (uge 11) 

Vi er klar over, at Covid ikke er et overstået kapitel – men vores vurdering er, at vi nok aldrig helt 

slipper ud af dens skygge på den ene eller anden måde. Vi fortjener en skøn weekend med fokus på 

det sociale og inspiration til hverdagen! 

Program  

 Fredag Middag inkl. hygge (banko for de interesserede) 

 Lørdag 

Smerte og nærvær i hverdagen – at finde hinanden (igen) 
Oplæg og workshop - Lær at tale om det der er svært – hverdagen for pårørende 
Oplæg og workshop - Vejen til mere lykke er ikke kun lykke” 
Oplæg med livsinspiration og lidt humor 
Middag inkl. hygge 

 Søndag Er den mentale sundhed vigtig? 

 

Sted 

I år er der igen fokus på moderne faciliteter, lækker mad, skønne værelser og smukke omgivelser.  

Scandic Roskilde Park, Ved Ringe 2, 4000 Roskilde 

Pris 

• Billettype #1 - fredag til søndag i enkeltværelse  

o 1.074 kr. per person (tilmelding og betaling senest d. 16. februar) *EARLY BIRD* 

o 1.405 kr. per person (tilmelding efter d. 16. februar) 

• Billettype #2 - fredag til søndag i dobbeltværelse (kræver 2 personer) 

o 867 kr. per person (tilmelding og betaling senest d. 16. februar) *EARLY BIRD* 

o 1.109 kr. per person (tilmelding efter d. 16. februar) 

• Billettype #3 - lørdag til søndag i enkeltværelse 

o 634 kr. per person (tilmelding inden d. 10. marts) 

• Billettype #4 - lørdag til søndag i dobbeltværelse 

o 545 kr. per person (tilmelding inden d. 10. marts) 

• Billettype #5 - konference lørdag og søndag u./overnatning 

o 410 kr. per person (tilmelding inden d. 10. marts) 

Hver billettype er beskrevet på hjemmesiden. 

Tilmelding og spørgsmål 

Du tilmelder dig online via www.faks.dk (under aktiviteter) eller via e-mail (faks@faks.dk). Ved 

tilmelding får du tilsendt yderligere information vedr. deltagelse og betalingsmuligheder. 

Du kan altid ringe til os på 51 92 63 41 eller sende os en mail på faks@faks.dk – så besvarer vi gerne 

alle dine spørgsmål. 

Vi glæder os til at byde velkommen! 
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