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Medlemsinformation från Föreningen Autism Distrikt Göteborg

Kansliet

Vårens aktiviteter i korthet

Tiden går fort och det är mycket
som ska hinnas med i föreningen.
Vid årsskiftet byter vi namn till
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg. Samtidigt
byter föreningen logotyp och
utseende på websidan. Vi önskar
att alla har överseende med de
problem som kan uppkomma
under en period. Vill passa på att
informera om att om du ringer
eller skickar e-post till föreningen
men inte får något svar är vi
tacksamma om du hör av dig
igen.

Nedan kan du läsa om en del av föreningens aktiviteter under januari
t o m april 2010. Om inget annat är skrivet är det viktigt att du
anmäler dig till föreningen om du vill delta. På föreningens hemsida
kan du läsa mer om olika aktiviteter och även läsa om någon blivit
inställd, ändrat med mera.

Ekonomi
År 2010 kommer att innebära
minskade intäkter för föreningen.
Redan under 2009 har vi märkt av
minskning och det beror bl a på
att det är färre som kommer till
föreningens föreläsningar. Detta
innebär att vi nu ser över
möjligheter till att finna andra
intäkter
men
även
vissa
besparingar. Har du tankar och
idéer är du välkommen att höra
av dig till föreningen.

Föreläsningar i samverkan med SV Göteborg
Förutsättningar och möjligheter att förändra samspel för barn med
autism.
Föreläsare: Mikael Heimann och Tomas Tjus
Tid: 4 mars kl 18.30 – 21.00
Pris: 200 kr
Autism & Aspergers syndrom i ett livsperspektiv
Föreläsare: Margareta Kärnevik Måbrink
Tid: 28 april kl 16.30 – 19.30
Pris: 300 kr inkl dokumentation och fika
Träffgrupp – För vuxna med Asperger/hfa
Alla träffar lördagar klockan 13.00 – 17.00
Datum:
Tema:
30 januari
Vad innebär autism?
27 februari Ev. Studiebesök Eldorado i Älvängen
20 mars
Föranmälan behövs ej

40 plus - för dig som är 40 år eller äldre och har Asperger/hfa
Alla träffar är kl 17.00 – 20.00
Datum:
21 januari
Du behövs
18 februari
Vad kan du göra för föreningen? 18 mars
Kanske kan du vara ansvarig för
en grupp eller vara med och göra ”Öppet hus” – kvällar
föreningens lokaler trevligare? Tisdagar kl 17.00 – 20.00
Kanske
vill
du
arbeta Datum:
intressepolitiskt? Föreningen är 12 januari
vad vi tillsammans gör den till.
26 januari – Namngivningskalas
9 februari
Till sist önskar vi alla
23 februari
Föranmälan behövs ej
Gott Nytt År!
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Arbete/sysselsättning – Arbetsgrupp med fokus på arbete för
personer med Aspergers syndrom. Alla intresserade är välkomna.
Datum: 27 januari kl 18.30
För mer information ring Ann-Marie B Adiels 031-12 18 901
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Syskonträffar – i samverkan med Lyckans Backe och SV
Föreningen startar, på försök, syskonträffar under våren. Vi planerar
2 olika grupper som träffas vid tre tillfällen. Pris: 50 kr/tillfälle för
fika och aktiviteter.
Syskongrupp 6-8 år: Onsdagar kl 17.30 – 19.30. Datum: 11/3, 15/4
och 20/5. Samtliga träffar hålls i Föreningens lokaler.
Syskongrupp 11-13 år: Måndag 22/3 kl 18.00 – 20.30, måndag 19/4
kl 18.00 – 20.30 i föreningens lokaler och söndag 16/5 kl 15.00 –
19.00 på Lyckans Backe.
Årsmöte
Boka in årsmötet redan nu! Föreningen bjuder på kaffe/te och kaka.
Medlemsavgiften ska vara betald.
Tid: Onsdag 17 mars kl 18.00
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Barngympa
För mer information: Föreningens hemsida eller ring 031-45 85 70
Föräldraträff – för föräldrar till vuxna barn
För mer information: Föreningens hemsida eller ring 031-45 85 70
Fika med snack – för föräldrar till barn i åldern upp till 12 år.
För mer information kontakta Åsa aasaelmgart@hotmail.com
eller kansliet.
Livet går vidare – men HUR?
Kurs i sorgbearbetning, hur man kan bearbeta sorg efter
separationer, förändringar eller andra förluster.
Information om kursen: 14 januari kl 18.00 – 19.00
Kursledare: Margareta Kärnevik Måbrink
TIPS
Boggi för benlösa. En förställning med Östra Teatern.
Tid: 27 januari kl 13.30 och kl 18.30
För information och bokning: Ring FUB tel 031-338 94 68

