
 VÄLKOMMEN TILL VÅRT SJÄTTE  NYHETSBREV 
Vi närmar oss nu vintern efter en höst som bjudit på både kyla och värme.  Vi har lite 
nya saker på gång så håll utkik både på vår hemsida och i Facebookgruppen.  Det blir 
även en Robotprogramering  under hösten. Datum är inte fastställt än.  
 

Efterlysning 
Vi är i akut behov av dig som är intresserad av styrelsearbete eller valberedning. Vill 
du veta mer så kontakta oss via mail kontakt@attentionvarmland.se  En träff för in-
tresserade är planerad till den 16 dec. OBS du binder dig inte till något om du kom-
mer.  
 

Anhörigträffar 
Träffarna fortsätter några gånger till under hösten med Maria Lundby Bohlin som 
ledare. Hör av dig till henne om du vill komma med för att diskutera, samtala, fika 
eller bara vara. mstibbs1984@hotmail.com  Nästa träff är den 30 nov. Pga. dåligt del-
tagarantal så är inga träffar inplanerade i vår. Vi startar om intresse och ledare finns.  
 

Höstavslutning 
Den 11 december kl 17,30 träffas vi i ABFs lokaler på Kronoparken och pärlar julmo-
tiv till granen. Vi bjuds på något gott att äta och samtalar om det som faller oss in. 
Anmälan sker till anmalan@attentionvarmland.se senast den 7 dec. Skriv namn, an-
tal och ev matavvikelser. Alla åldrar är välkomna.  
 

Elizabeths fredagsmys 
Vi gör tillsammans kvällen till vad vi vill att den ska vara. Lagar och äter tacos.  ser på 
film, spelar spel, pratar och umgås med varandra. Alla åldrar är välkomna, både en-
samma eller familjer.  Håll utkik vilket datum vi kör igång. Troligtvis blir starten i 
januari/februari. Vi kommer ha anmälan så att mat och godis räcker till alla.  
 

Medlemsregister 
Tyvärr förlorade vi många medlemmar i och med strulet med betalning. Vi dalade 
från drygt 500 till ca 370st. Hjälp oss att få upp medlemsantalet så vi får behålla våra 
bidrag och på det sättet kunna göra mer saker för er. De som blir medlem under okt-
dec får även medlemskap för 2019. Ge era vänner och bekanta qr-koden till höger. Då 
kommer de direkt till medlemsregistreringen.  
 
Ni kan själva sköta era medlems ärenden på hemsidan. Logga in här. Har ni några 
funderingar angående ert medlemskap kontakta förbundet på medlem@attention.se.  
 
 

Vårens föreläsning 
En musikalisk föreläsning med Annika Gelin och musiker blir vårens föreläsning. 
Annika som är sångerska blandar musik och berättande och kompas av musikern 
Magnus Andersson från Kumla. Annika betonar vikten av att få vara funktionsunik, 
hon talar om positiva förväntningars kraft och berättar om hur hon tog sig tillbaka 
från utmattning till ny livsgnista. Vi återkommer med tid och plats. Gratis för med-
lemmar.  
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