
SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET

E-post: info@epilepsi.se

Telefon: 070-629 41 06 
Webb: epilepsi.se
Epilepsikalaset genomförs i  
samarbete med lokala epilepsi- 
föreningar.

ARRANGÖR

Lekhörna med barnledare 
• Lekar
• Pyssel & spel
• Barnböcker
• Frukt
• Myshörna
• Ballonger m.m

BARNHÖRNA

Utställare på mässan:  
• Keep fighting
• Funktionsrätt
• Lokala föreningar och
 klädbutiker 
• Epilepsiförbundet
• Unik Försäkring m.fl.

MINIMÄSSA

• Modevisning
• Tävlingar
• Epilepsitårta
• Frågesport
• Första hjälpen visas
• Barnhörna 
• Minimässa

HAPPENINGS

VARMT 
VÄLKOMMEN PÅ 
EPILEPSIKALAS!

Vi följer aktuella covid-19-
rekommendationer

PROGRAM
13.00  Samling på Scandic
Vi bjuder på lunchsmörgås och det finns tid för att mingla, tävla i frågesport, besöka minimässan m.m.

14.00  Våga ta steget! 
Jan Boklöv, f.d. världsmästare i backhoppning som aldrig lät sin epilepsi hindra karriären. Nu inspirerar 
han andra i sin föreläsning att våga ta steget ut i livet och våga göra det de vill.

15.00  Barn och ungdomars 1177 
Gunilla Lööf, skapare av Narkoswebben och Operation Smile i Sverige. Hon är ansvarig för en ny  
webbplats som ska förbereda barn inför det som sker före, under och efter kontakt med sjukvården. 
Även barn och ungdomar som lever med epilepsi kommer att ingå i denna webbplats.
  
16.00  Vill du vara modell för en dag? 
Inspireras av Emma Örtlund, bli modell och ta plats på vår catwalk! Vi anordnar en modevisning med  
kläder från lokala klädföretag. Anmäl dig som modell senast 5 januari till e-post: anna.eksell@epilepsi.se.

17.00  Ditt barns rättigheter och skolans skyldigheter  
Laszlo Hegedüs, författare till boken ”Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv”. Han föreläser om hur man 
praktiskt kan gå tillväga för att tillvarata rättigheter i skolan för barn med särskilda behov. Ta chansen och 
vinn ett exemplar av boken – vi lottar ut fem stycken! 

18.00  Fika med epilepsitårtor
Vi bjuder på förbundets egen epilepsitårta, kaffe/te och sammanfattar dagen.

EPILEPSIFÖRELÄSNINGAR, TÅRTA, HAPPENINGS OCH TÄVLINGAR 
Vi välkomnar gamla, nya och blivande medlemmar – personer som lever med epilepsi och 
deras anhöriga men även personer som jobbar med epilepsi till vardags. 
 Epilepsikalaset blir ett härligt tillfälle att samlas och utbyta erfarenheter med andra i 
samma situation samt få nyttig information om epilepsi. Vi bjuder på föreläsningar, happe-
nings, tävlingar, kaffe & tårta m.m. Ta gärna med dig en kompis eller en familj som du tycker 
borde följa med! Anmäl dig till kalaset på e-post: anmalan@epilepsi.se.


