
Invitasjon til aniridisamling 2015
og årsmøteinnkalling

Tema: Faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon
Tid: Fredag 29. mai – søndag 31. mai
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter, Akershus
Påmelding: Innen torsdag 9. april 2015.

Påmeldingskjema på www.aniridi.no/samling2015/
(Evt. Hilde Hansen på tlf. 918 54 479)

Aniridi Norge inviterer våre medlemmer til en hyggelig helg ved herlige Hurdal 
syn- og mestringssenter siste helgen i mai. I år er vi så heldige at vi får besøk 
av flere leger og forskere, som vil holde flere interessante foredrag for oss. 
Det blir også tid for alle til erfaringsutveksling og sosialt samvær, både ved 
uteaktiviteter på dagen og i sofakroken på kvelden.

Husk badetøy til bassenget/Hurdalsjøen, treningstøy til treningsrommet, og 
uteklær til «Bli kjent»-løypa, høydebanen og zip-line!

Faglig innhold

Foreløpig liste over foredragsholdere og tema:

Tor Utheim, lege og forsker ved Øyeavdelingen OUS: ”Stamcellenes rolle i 
behandling av hornhinnekomplikasjoner”

Erlend Sommer Landsend, lege og forsker ved Øyeavdelingen OUS, Øygunn 
Utheim, lege og forsker ved Øyeavdelingen og avd. for biokjemi, OUS: 
”Presentasjon av doktorgradsprosjekt på aniridi og hva dette kan bety for 
aniridipasienter”

Sigrid A. de Rodez Benavent, lege og forsker ved Øyeavdelingen OUS: 
”Sammenhengen mellom øyne og hjerne ved aniridi sett ved hjelp av MR”

Rigmor Baraas, Professor i optometri ved HBV: ”Typiske endringer i 
netthinnen ved aniridi og hvordan det påvirker synsfunksjon»

Charlotte von der Lippe, spesialist i medisinsk genetikk, rådgiver og overlege 
ved SSD: «Genetikken ved aniridi»

Aktiviteter for barna (og de barnslige)

Som tidligere år leier vi aktivitør Jan Helge Svendsen fra Barne- og 
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ungdomsavdelingen (BUA) i Norges Blindeforbund hele helgen, og flere 
assistenter. Barn fra 4 år og oppover får tilsyn under program/årsmøte.

Egenandel og reiseutgifter

Egenandel fredag – søndag (fullpensjon):
voksne: 500,- barn u/15: 250,- (Barn på eget rom betaler som voksen) 

Egenandel per dag (inklusive måltider):
voksne: 200,- barn u/15: 100,-

OBS! I år innfører vi forhåndsbetalt egenandel. Det vil si at egenandel skal 
betales ved påmelding, til konto 5081.06.11178, men ikke senere enn 10. 
april. Merk betaling med «Samling 2015» og navn.

Egenandel gjelder kun de med gyldig og betalt medlemskap, også barn. 
Andre må dekke alle kostnader selv. For innmelding, se www.aniridi.no/om-
oss/bli-medlem/. Påmelding er bindene, men forfall med legeattest godtas.

Reiseutgifter refunderes i etterkant. Det forutsettes at man benytter rimeligste 
og mest hensiktsmessige reisemåte. Skjema for reiseutgifter utdeles på 
samlingen. Ta godt vare på alle reisekvitteringer, kun dokumenterte 
reiseutgifter dekkes. Bestill billetter med en gang, da er de som regel billigst.

Ankomst og fellestransport

Det blir i år satt opp to maxitaxi/minibusser fra Gardermoen til Hurdalsenteret 
på fredagen: Den første kjører når den er fylt, den andre senest kl. 16.30. 
Uformelt samlingspunkt i kafeen ved informasjonen i første etasje.

Avreise fra Hurdalsenteret til Gardermoen på søndagen: kl. 14.00.

Det finnes ingen rutetilbud på strekningen Hurdalsenteret-Gardermoen. Taxi 
dekkes normalt ikke uten forhåndsgodkjenning av styret v/ leder.

Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Aniridi Norge avholdes fredag 29. mai, kl. 20.00. Saker til årsmøtet 
må være styret i hende senest 17. april 2014. Styret ønsker å informere om 
at det skal behandles en god del vedtektsendringer i år. Årsmøteplan 
kunngjøres på www.aniridi.no og sendes påmeldte deltagere per epost 
senest fire uker før årsmøtet.

Styret og likepersonene i Aniridi Norge ønsker alle hjertelig velkommen til en 
aktiv og inspirerende helg!
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Program for aniridisamling 2015

Fredag

12.00- Uformell samling i kafeen v/ informasjonen
på Gardermoen.

14.30- Innsjekk mulig.
16.30 Siste avgang fra Gardermoen. Ankomst ca. 17.15.
18.00 Middag.
19.00 Velkommen. Praktiske opplysninger. ”Året som gikk” v/

leder/styret.
19.30 Samling for barna i gymsalen: «Bli kjent», klatring, mm. 
20.00- Årsmøte. Snacks.

Lørdag

08.00-09.00 Frokost.
09.15 «Bli bedre kjent» for alle, m/ uteklær. Oppmøte lekeplassen.
11.00-16-00 Barna fortsetter med uteaktivitet.
11.30 Faglig innlegg.
13.00 Lunsj. Barna spiser sammen med sine foresatte.
14.00 Faglig innlegg.
16.00 Aktivitetstilbud til alle, ute og inne.
18.00 Middag. Antrekk: pent.
19.30- Basar til inntekt for deltagerne på «Aniridia Summer 2015»,

sommerleir-prosjektet vårt. Husk kontanter til loddkjøp, og ta
gjerne med en gevinst.
Kake & kaffe, premieutdeling og quiz.

Søndag

08.00-09.30 Frokost. (Husk utsjekk innen 11.00!)
09.30-12.00 Barna møter i resepsjonen for aktiviteter. 
09.30 Økt.
12.00 Aktivitetstilbud til alle, ute og inne.
13.00 Lunsj.
14.00 Fellestransport til Gardermoen. Ankomst ca. 14.45.

Det serveres ikke mat utenom de fastsatte tidspunkt, men det er anledning til 
å smøre seg matpakke. Resepsjonen har og et lite kiosk-utvalg.

Programmet er ikke endelig. Se www.aniridi.no for oppdatert program.
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