FA-Föreningsnytt
Juni 2009 nr 2 årgång 8

Medlemsinformation från Föreningen Autism Distrikt Göteborg

Ur innehållet:
•
•
•
•

Ordföranden har ordet
Föreläsningar och aktiviteter
Jubileumsåret 2009
Presentation

REDAKTION OCH
DISTRIKTSTYRELSE
Föreningen Autism Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 031-45 85 70
E-post: info@goteborg.autism.se
Hemsida: www.goteborg.autism.se
E-post till styrelsen:
styrelsen@goteborg.autism.se

Ordföranden har ordet

Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500

Föreningslivet går vidare och flera
saker är på gång även om vi har
semester också.

Ansvarig utgivare
Gerd Pontén
Redaktör
Ulla Adolfsson
Distriktsstyrelse
Gerd Pontén, ordförande
Kerstin Arohlén, vice ordförande
Bo Sannum, kassör
Margareta Kärnevik Måbrink, vice
sekreterare
Agneta Ljungstrand
Eija Berntsson
Åsa Elmgart
Ersättare
Åsa Granbom Jonsson, sekreterare
Katarina Kasperson
Fanny Pilo
Diane Ericson
Valberedning
Ulrika Brodd, sammankallande
Tore Ljung
Camilla Dahlin

Semester, sommar, sol, bad och avkoppling hoppas väl de flesta på. Vi
har ju fått känna på många härliga
soldagar i maj med sköna ljusa och
ljumma kvällar. Självklart önskar vi
lite mer av det nu.

Jubileumsdagen
Ingen har väl lyckats undgå att vi fyller år i år. Trettio år har gått
sedan föreningen startade och mycket har hänt sedan dess. Vi
kommer att fira det med en tidig höst fest i september ute på
Askimsviken.
Text till en bror!
En förälder som jag känt sedan länge men tyvärr inte haft kontakt
med så mycket de senare åren, Kerstin Bränneby har skrivit en
berättelse om sin son Lars som gick bort för några år sedan. Texten
är skriven till hennes andre son Anders. Det är en skrift som
kommer att vara klar till hösten och jubileumsdagen.
Historisk skrift.
Det arbetas även på en skrift om att beskriva föreningen och vad
som hänt de här trettio åren. Den skall också vara klar i höst.

Arbetsgrupp
På årsmötet kom det in två motioner, vilket är roligt när folk
engagerar sig. Det var Marianne, Gösta och Tomas Gröndahl som
FA-Föreningsnytt utkommer med fyra skickat in dem. Det handlade om att försöka påverka så att personer
nummer per år och trycks i ca 1 200 med Aspergers syndrom och autism ska få arbete på den öppna
exemplar.
arbetsmarknaden. Detta är självklart en mycket angelägen fråga.
Styrelsen kommer att formulera ett brev till politiker men det räcker
ANNONSPRISLISTA
inte utan det behövs en arbetsgrupp som kan arbeta med dessa frågor
Helsida
2 000 kr
och påverka aktivt. Hoppas flera vill vara med och arbeta för det.
Halvsida
1 000 kr
1/4 sida
500 kr
Upprop finns i tidningen.
1/8 sida

300 kr

Föreningen Autism Distrikt Göteborg
ansvarar inte för insänt, ej beställt
material. Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta insänt material.
Föreningen Autism tar inte ansvar för
innehåll och kvalitet på tjänster och
produkter i annonser publicerade i FAFöreningsnytt.
Nästa manusstopp 15 september 2009.

Jag önskar alla en härlig sommar och ser sedan fram emot en
spännande höst.

Gerd Pontén
Föreningen Autism
Västra Götaland distrikt Göteborg
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Aktivitetskalender
och vägbeskrivning

På kansliet kan du låna böcker och videofilmer. Du kan också köpa
en del trycksaker.
Öppet hus har vi på dagtid följande tider:
Tisdagar kl 14.00 – 17.00
Torsdagar kl 10.00 – 12.00
Ring innan om du vill komma på annan tid.
Kansliet stänger den 25 juni och öppnar åter den 3 augusti.
Vi som arbetar på kansliet heter Ulla Adolfsson (bild),
föreningskonsulent och Bo Andersson, kanslist.

Motion om arbete

Till föreningens årsmöte inkom en motion om att föreningen föreslås
uppmana Göteborgs kommun att aktivt arbeta för att företag som
anställer personer med Aspergers syndrom ska etablera sig i
kommunen. Årsmötet beslutade att bifalla motionen med tillägget att
det även gäller personer med autism och inom föreningens
8 verksamhetsområde samt att bilda en arbetsgrupp som mer aktivt
arbetar med frågan. Beslut fattades även om att göra ett upprop i FAFöreningsnytt.

Föreningen Autism är en intresseorganisation vars målgrupp är barn,
ungdomar och vuxna med autism
och autismliknande tillstånd.

Upprop!

Du som är intresserad och vill engagera dig i frågor kring arbete är
välkommen att ta kontakt med föreningens kansli. Under hösten
Syftet med föreningen är att:
• sprida kunskap om autism och planeras ett uppstartsmöte och utifrån det arbetar vi tillsammans
vidare med frågan. Föreningen, vi alla tillsammans, behöver ditt
autismliknande tillstånd
• öka förståelsen för de speciella engagemang så hör av dig via mail eller telefon. Inbjudan till mötet
behov som funktionsnedsättningen skickas till intresserade och kommer även att finnas på föreningens
innebär
hemsida.
bevaka medlemmars intresse när
det gäller bl a skola, boende, arbete
och fritid
• stödja personer med funktionsnedsättningen och anhöriga
•

FA-Föreningsnytt packas av
Munkebäckens dagliga verksamhet
Omslagsbild:
Surtan
Foto: Tore Ljung

Efterlyses
Till föreningen kommer önskemål om fler aktiviteter och intresset är
stort för många av de aktiviteterna vi har idag. För att klara dem och
att fortsätta utveckla föreningen behöver vi alla tillsammans hjälpa
till. Exempel på det är att vara behjälplig vid föreläsningar och
träffar eller med att skriva i FA-Föreningsnytt. Du som är intresserad
av att vara med och hjälpa till är välkommen att höra av dig.

Makt, kunskap och strategier

Att vara förälder
- i ett livsperspektiv

- att få vardagen att flyta

Föreläsare:

Elaine Johansson
förälder till Pia 39 år

Tid: 19 november kl 18.00 – 20.00
Plats: Dalheimers hus
Pris: 200 kr
Mer information kommer i nästa nummer av FAFöreningsnytt samt på hemsidan.
För anmälan och information kontakta föreningen.
Anmälan är bindande.
Föreläsare: Andreas Tallborn
Sjuksköterska och verksamhetschef Lyckansbacke

I samverkan med

Kurs
Andreas pratar om:
i sociala berättelser & seriesamtal
•
familjen runt barnet med funktionsnedsättning
Planeras i höst. Kursen består av tre tillfällen.
•
forskning och egna erfarenheter
•
stress, välbefinnande och andra faktorer Intresseanmälan kan lämnas till föreningens kansli.
som påverkar syskon och föräldrar
Ur innehållet:
Du får en teoretisk bakgrund och du kommer att
Tid: Torsdag 8 oktober kl 18.30 - 21.30
pröva att använda metoden.
Plats: Dalheimers hus
Pris: 200 kr
Tid: Onsdag 2/9 kl 15.30
För anmälan och information kontakta föreningen.
Onsdag 16/9 kl 15.00
Anmälan är bindande.
Onsdag 30/9kl 15.00
I samverkan med

Plats: Föreningens lokaler
Pris:

Fika med snack
Studiecirkel i samverkan med SV Göteborg
En föräldragrupp som träffas fredagar kl 12 – 14
varannan vecka har plats för fler. Idag består
gruppen av nio mammor som alla är föräldrar till
barn mellan 0 och 12 år. Barnen har en diagnos
inom autismspektrum och en utvecklingsstörning.
Är du intresserad av att delta under våren kan du
höra av dig till Åsa Elmgart som är ledare för
gruppen eller till Ulla på kansliet. Åsa når du via epost aasaelmgart@hotmail.com

1 200 för personal
500 för förälder och personer med
autism/AS
Sista anmälningsdag:
24 augusti, begränsat antal platser

För information och anmälan
till föreningens aktiviteter:
Kontakta kansliet Tel 031 - 45 85 70
Till alla föreningens aktiviteter finns det ett
begränsat antal platser.

Träffgrupp

Föräldraträffar

För vuxna med Asperger/HFA
Träffar för föräldrar till vuxna barn som bor i egen
Träffarna har följande planering:
lägenhet planeras fortsätta under hösten. Ledare för
Fram till klockan 14.30 är det diskussion kring ett gruppen är Britt Holm som själv är förälder. Datum
tema. Därefter är det fika som tidigare.
för träffarna finna på föreningens hemsida. Det går
också bra att ringa till föreningen. Anmäla kan
De som bara vill fika kan komma efter kl 14.30
göras via e-post eller per telefon.
En lördag var 3:e vecka kl. 13.00 – 17.00
Ankomst: Kl 13.00 – 13.15 eller kl 14.30
Lokal:
Föreningslokalerna, Lindhultsgatan 23
Träffar 2009
v. 34 22 augusti
v. 37 12 september
v. 40 3 oktober
v. 43 24 oktobet
v. 46 14 november
v. 49 5 december

"Öppet hus"-kvällar
Jämna veckor
Tid: Tisdagar kl 17.00 – 20.00
Plats: Föreningens lokaler

Hösten 2009
4 augusti
18 augusti
1 september
15 september
OBS! Datum kan komma att ändras. Datum för 29 september
träffarna finns på hemsidan. Du kan även ringa 13 oktober
27 oktober
föreningen för mer information.
10 november
24 november
Föranmälan behövs inte.
8 december
För frågor kontakta:
Jeanette jena@glocalnet.net 070-338 94 45.
Jens jens_nordmark@hotmail.com 076-201 66 34
Föreningen info@goteborg.autism.se 03145 85 70 På öppet hus kan du:
•Träffa andra medlemmar
•Spela spel. Det finns Yatzy, Schack m m
40 plus
•Som medlem kan du låna böcker och filmer
•Fika till självkostnadspris. Kaffe 2 kr
Träffar i cirkelform för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre. Du anmäler Ingen föranmälan
dig till samtliga fyra träffar. Max 8 deltagare.
Tid:

27 augusti kl 17 – 20
10 september kl 17 – 20
24 september kl 17 – 20
22 oktober kl 17 - 20

Övrigt
Under hösten planeras även följande aktiviteter:
•

Autism & Aspergers syndrom
livsperspektiv. Kurs, halvdag.

•

Träff för nya medlemmar. Tid och plats
meddelas senare.

•

Träff för anhöriga, ej föräldrar. Tid och
plats meddela senare.

Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Deltagarna planerar träffarnas innehåll utifrån
önskemål om ämnen att diskutera. Inbjudna gäster
planera vid några av träffarna.
För information och anmälan kontakta föreningen

–

ett

För information och intresseanmälan kontakta
föreningen.

GOD MORGON!

Presentation

Michael Vartiainen som är medlem i föreningen har
under många år samlat på ”GOD MORGON!” klipp från G-P. Han har 1 823 klipp från åren 1993
till 2002. Detta klipp är från lördagen 29 juni 2002.
Visst är det vara värt att prova?

Fanny Pilo, ersättare i styrelsen
1. Vem är du?
Jag är gift och min man och jag har fyra barn, 8, 6,
4 och snart 1 år gamla. Dessutom innehåller
familjen en äldre foxterriertik. Senaste året har jag
läst Handikappvetenskap med inriktning mot
”Vill du köra bort sniglarna från salladslandet? Vad autismspektrum vid Växjö universitet. Annars är
sägs om att bjuda dem på cappuccino? mitt arbete för tillfället att stötta mina barn till att
Amerikanska forskare på Hawaii upptäckte av en bli nöjda och självständiga medmänniskor.
slump att sniglar avskyr koffein. I koncentrerad
form dödar koffeinet sniglarna. Forskarna arbetar 2. Vad har du för fritidsintressen?
nu
på
att
ta
fram
ett
miljövänligt Lägger mycket tid och intresse på matlagning och
bekämpningsmedel mot sniglar”. (TT)
springer gärna i skogen några gånger i veckan.

Boktips
TONY ATTWOOD
Den kompletta guiden till Aspergers syndrom
Cura
Boken bygger på Attwoods omfattande kliniska
erfarenhet av personer med Aspergers syndrom.
Den är verkligen ett tillskott till litteraturen inom
området.
Attwood: ” Jag skrev denna bok i syfte att förmedla
de senaste forskningsrönen kring Aspergers
syndrom men jag skrev den också för att förändra
attityder.”
Boken är viktig och kan läsas av alla som är
intresserade av ämnet, såväl personer med denna
diagnos som alla som kommer i kontakt med
personer med Aspergers syndrom.
MONICA KLASÉN McGRATH
Annorlunda barnbarn
Cura

3. Vilka frågor är viktiga för dig?
Som mamma till ett barn som fick diagnosen
autism vid två års ålder är jag mycket intresserad av
att det skall finnas kvalificerad möjlighet för
föräldrar att utbilda sig och lära sig vad autism är
och innebär. Jag önskar arbeta för en bredd inom
förskola och skola som skall kunna anpassa sig
efter individen. Dessutom är jag nyfiken på att lära
mig mer om vad syskon till barn med
funktionsnedsättning behöver och vad som finns
för dem.
Katarina Kaspersson, ersättare i styrelsen
1. Vem är du?
Jag är 41, bor i Mölnlycke med 2 söner varav den
yngste har AS. Hemmavarande med sjukbidrag pga
egen sjukdom. Har tidigare arbetat på RTP,
Riksförbundet för trafik-, olycksfalls- och
polioskadade. Jag har praktisk erfarenhet av hur
vardagen kan se ut om man har en
funktionsnedsättning.

2. Vad har du för fritidsintressen?
Att få ett barnbarn är för de flesta en omvälvande Jag deltar i barnens fritidsaktiviteter, lär mig mer
upplevelse. Men vad händer när barnbarnet visar om Aspergers syndrom och gillar att läsa.
sig ha en funktionsnedsättning?
Varför har mitt barn och barnbarn drabbats så 3. Vilka frågor är viktiga för dig?
Sprida kunskap för att underlätta vardagen för
svårt?
Annorlunda barnbarn är en bok om mor-och personer med Aspergers syndrom.
farföräldrar som fått ett barnbarn med
funktionsnedsättning. Om det svåra man ställs Fler presentationer kommer i nästa nummer
inför, om kärleken till ett barn med
funktionsnedsättning och kommunikationen mellan
På föreningens hemsida finns information om förändringar,
generationerna.
ändrad lokal och om det är fullsatt eller inställt.
Boken riktar sig till mor-och farföräldrar, men även
www.goteborg.autism.se
till föräldrar och andra närstående.

Jubileumsåret 2009
En historisk skrift

Jubileumsfest

Vi är en liten grupp som har träffats några gånger i
vår lokal, för att tillsammans minnas tillbaka i vår
förening.

30 ÅR
19:e september 2009

Vi har gått igenom mycket material under våra
sammankomster, bland annat fotografier, texter och
målningar. Delar av detta omfattande material har
vi tagit till vara för att sammanställa i en skrift, som
ska spegla de tre decennier som föreningen har
funnits här i Göteborg med omnejd.
Skriften ska vara färdigställd och tryckt till hösten
och vi räknar därför med att den finns till
försäljning på Jubileumsfesten i september.
Gerd Pontén
Ordförande

Plats: ASKIMSVIKENS KONFERENS
Lekullevägen 6

Det kära – det svåra
En berättelse om Lars

Tid:

19:e September kl.18.00-22.00

I vår förening är vi många, som fått ett I priset ingår:
– Välkomstdryck
funktionshindrat barn. En del av oss har både fått
– Buffé
och mist. Nu är det snart tio år sedan vi förlorade
– Ett glas vin/öl eller alkoholfritt
vår Lars. Han finns i mina tankar dagligen.
alternativ
– Kaffe med kaka
Alla har vi vår egen historia inom oss. För mig har
– Musikunderhållning
det känts bra att skriva ner min. Det blev en
berättelse för storebror Anders om Lars. Mina
närstående menade, att kanske någon med liknande Pris: 200 kr per person
upplevelser också skulle vilja läsa den. Jag
presenterade den för Gerd Pontén, som till min Bar: Öl, vin och alkoholfria drycker finns att
köpa till självkostnadspris
glädje med styrelsen bakom sig tog till sig min
berättelse.
Anmäl dig genom att ringa: 031-45 85 70 eller
Nu har Ulla Adolfsson skrivit ut och tillsammans maila till info@goteborg.autism.se
med Vidkärrs dagliga verksamheten iordningställt
den. För den som är intresserad, finns den att köpa Begränsat antal platser.
eller beställa på FA:s kansli till självkostnadspris,
Har du frågor ring Ulla Adolfsson tel. 031-45 85 70
100 kr inkl. porto.
Kerstin Bränneby

Välkommen

Juni 2009
FÖRENINGEN AUTISM
DISTRIKT GÖTEBORG
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Tel. 031- 45 85 70
E-post. info@goteborg.autism.se
Webbsida. www.goteborg.autism.se

AKTIVITETSKALENDER
På vår hemsida kan du läsa om fler aktiviteter

Juli

September
Semesterstängt

Augusti
4
18
22
27

”Öppet hus” kväll
”Öppet hus” kväll
Träffgrupp
40 plus. Cirkelstart

1
2
12
15
19
29

”Öppet hus” kväll
Sociala berättelser & seriesamtal, kursstart
Träffgrupp
”Öppet hus” kväll
Jubileumsfest
”Öppet hus” kväll

Oktober
3
8
13
24
27

Träffgrupp
Makt, kunskap och strategier, föreläsning
”Öppet hus” kväll
Träffgrupp
”Öppet hus” kväll

Så här hittar du till oss:
Med buss 17 från stan sett mot Östra sjukhuset:
Åk till Bovallstrandsgatans busshållplats. Gå över gatan till vänster och följ skyltarna.
Med bil från Munkebäcks Torg:
Kör Torpagatan ca 1 km till du kommer till Bovallstrandsgatans busshållplats. Sväng vänster och följ
skyltarna.

