Foreningen for ATAKSI / HSP

Du er ikke alene …

Nyhedsmail august 2016
Kære medlemmer

HUSK

Besøg på Elsass Instituttet i Charlottenlund den 18. august.
Kontakt Dorthe: formand@sca-hsp.dk – tlf. 21782399.

Indlæg fra Lillian:
Jeg er den, der har taget kontakten til Elsass Centret, som vi skal besøge den 18. august. Jeg har
besøgt det en gang tidligere sammen med de andre deltagere i Zonta København II, som er en international organisation, hvis hovedformål er at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status. Vi fandt alle, at det virkelig var en spændende aften
med mange input også til inspiration for alle uden handicap.
På denne baggrund fandt jeg, at det ville være en rigtig god idé, om vi kunne arrangere et besøg på
Centret, specielt da vi har samme handicap, som de fortæller om og både underviser og træner i.
På mit besøg fik vi både foredrag og rundvisning. Foredraget var meget morsomt og inspirerende, specielt da der også blev talt om fødemidler til hjernen.
Derfor er jeg lidt ked af, at vi pt kun er få deltagere. Elsass holder længe åbent for vores skyld og vi
skal heller ikke glemme, at de yder os en meget pæn økonomisk støtte til vores aktiviteter, hvor de
specielt også har fokus på vores aktiviteter for de yngre patienter.
Jeg kan kun opfordre jer alle til at tilmelde jer og få en gå-hjem aften med inspiration og nyheder,
som I vil kunne drage nytte af.
Mange venlige hilsner
Lillian
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Foreningen for ATAKSI / HSP

HUSK

Familiedag i Ree Park, Ebeltoft på lørdag den 20. august.
Kontakt Charlotte: charlottethunbo@gmail.com – tlf. 28262460.

Fremtidige medlemsarrangementer

September
10.
Walk’n Roll omkring Damhussøen. Invitation er vedhæftet.
November
12.
Temadag om Ataksi og HSP. Reserver datoen.
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På bestyrelsens vegne
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