
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRT TIONDE NYHETSBREV 

Klicka  här om du vill läsa hela brevet med bilder 
 

Första snön har fallit över Värmland men än är det inte vinter. Vi ska njuta av hös-
tens vackra färger först och lite aktiviteter som föreningen har eller är med på.  
 
Missa inte mötesdagen för anhöriga den 5 oktober, vi har några gratisplatser kvar, 
eller föreställningen Skuggsyskon den 7 oktober. Båda tar upp viktiga ämnen, anhö-
riga och syskon. (Se förra nyhetsbrevet aug 2019 för mer info).    
 
Vi deltog på konferensen Suicidprevention i Värmland—unga liv kan räddas den 10 
september med vårt infobord. Det var många som kom fram och pratade från både 
vård, skola och allmänhet. Hoppas vi får komma ut på olika ställen och berätta om 
vår förening och det viktiga arbete vi håller på med.  
Det viktigaste vi fick med oss var –Våga prata, även om svåra och jobbiga saker. 
Detta passar bra då vi kan erbjuda samtalsgrupper i både Torsby och Karlstad nu.  
 
Samtalsgrupper 
Första träffen i Torsby är den 24 september kl 18,30-21,00. Då samtalar vi och utby-
ter erfarenheter angående NPF—Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tex. 
ADHD, autism spektra, OCD med flera. Vi bjuder på fika. Anmäl er till Malin senast 
den 20 september . 
 
I Karlstad träffas vi nästa gång den 30 september 17,30-20,00 och pratar om hur  
man ska orka med vardagen. Fundera på vilka tips du kan dela med dig av. Det kom-
mer att finnas go fika (smörgås, kaka, frukt och godis). Det finns även möjlighet till 
att pärla (pärlplattor, halsband, armband mm)  för den som vill. Anmälan till Eliza-
beth så hon vet vad många fikat ska räcka till.   
 
Samtalsgrupperna är gratis och man behöver inte vara medlem för att vara med en 
gång. Ta med dig vänner och bekanta så de får se vad vi gör.   
 
Ullared  
Finns intresse för att åka till Ullared i  november? Skriv till Elizabeth  och anmäl in-
tresse så återkommer vi med mer info och detaljer. Prel. datum är den 20 november. 
OBS!  intresseanmälan är ej bindande.  
Om resan blir av så står föreningen för kostnaden men anmäler man sig definitivt och 
uteblir debiteras man 350 kr.  
 
Hoppas vi hörs och syns! 
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Bli medlem 
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