
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRT NIONDE NYHETSBREV 

Klicka här om du vill läsa hela brevet med bilder 
 

Hösten närmar sig men ännu är det lite sommar kvar. Vi ska inom kort planera hös-
tens aktiviteter och behöver ha input på vad ni vill att vi ska göra. Kolla på vår Fa-
cebook sida för att se några förslag på cirklar.  
Föreningen kommer vara med i tre arrangemang under hösten, Mötesdag 2019, Kon-
ferens 2019 och föreställningen Skuggsyskon. Alla tar upp viktiga ämnen, anhöriga, 
syskon och suicidprevention.  
 
Konferens 2019—10 september 
Suicidprevention i Värmland – unga liv kan räddas 
En konferens som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention, med 
speciellt fokus på barn och unga och nytänkande. Se mer info och anmäl er här.  
 
Mötesdag 2019—5 oktober 
Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning. För femte och sista gången 
arrangeras denna populära dag.  
Till de 10 som anmäler sig först betalar vi tillbaka deltagaravgiften (ni får den vid vår 
monter på mötesdagen). Anmäl er via länken nedan och meddela sedan vår kassör 
Lisbeth att ni anmält er så meddelar hon om ni är en av de 10 som får pengarna till-
baka. Länk till mer info och anmälan.  
 
Föreställningen Skuggsyskon—7 oktober  
Detta är kanske höstens viktigaste kväll för dig som syskon… – men också för så 
många andra anhöriga. Läs mer här 
Två män och en kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer där det fötts ett an-
norlunda barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad 
de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken 
och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra 
Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna…  
Biljetten kostar inget men det behövs en biljett för att komma in. Uthämtad Outnytt-
jad, icke avanmäld biljett, faktureras 150 kr  
 
Vårens infokväll och cirkel i Torsby 
Intresset i Torsby var inte stort och vi undrar om det är någon ide att vi erbjuder nå-
got under hösten. Skriv till Malin och berätta vad ni vill (eller inte vill) ha.  
 
Samtalsträff i Karlstad 
Vi tänker att starta en cirkel i Karlstad i höst. Troligtvis med träffar var 3 vecka. Skriv 
och berätta vad du vill vi ska prata om. Kan vara olika teman för varje träff eller 
samma målgrupp hela tiden.  
Skriv till Elizabeth   
 
Robotprogramering för barn 
Fler träffar kommer. En träff är planerad till januari men är intresset stort så hör av 
er så får vi se vad vi kan göra. Träffarna kan vara både i Torsby och Karlstad.  
 
Hoppas vi hörs och syns i höst 
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