Foreningen for ATAKSI / HSP

Du er ikke alene …

Kære medlemmer

Nyhedsmail september 2015

HUSK

Walk’n Roll 2015, lørdag den 12. september.

NYT

Artikel og videoklip om Jakob Riis. Jakob har trods sin ataksi
(SCA3/MJD) og på trods af, at han sidder i kørestol, besteget
Galdhøpiggen i Norge med nogle raske kammerater. Se videoklip og læs
den livsbekræftende artikel her:

Tilmelding til Dorthe: formand@sca-hsp.dk - tlf. 21782399.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/opp-galdhoepiggen-irullestol/a/23505323/

NYT

Vores pjece om HSP: ”Hvad har jeg? Find vej i HSP junglen” er nu færdig.
Den er vedhæftet som PDF fil og ligger også på hjemmesiden. Desuden
har vi fået trykt 500 eksemplarer. Meningen er, at de fx skal uddeles til
neurologer, sagsbehandlere, fysser m.m. I kan få eksemplarer til vores
Walk’n Roll og på temadagen.
PS. Den 22.10. påbegynder vi arbejdet med at lave en tilsvarende pjece
om ataksi.
*
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Afholdte arrangementer og møder
August
22.

Familiedag i Ree Park.
Deltagere: 19 voksne og 11 børn.

Charlotte fortæller, at de havde en dejlig dag, og at alle var glade for, at
der endelig var et arrangement i Jylland.
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28./29.

Sjældne Diagnoser afholdt opfølgningskursus for foreningsvejledere i
Handicaphuset i Høje Tåstrup. Her deltog Charlotte, som er vores
foreningsvejleder. Kurset handlede bl.a. om, hvordan foreningsvejlederne
kan støtte medlemmerne.

Kommende arrangementer og møder
September
2.
Sjældne Diagnoser afholder formidlingsseminar. Diana, Kåre og Dorthe
deltager. Seminaret er for personer, der arbejder med ”sjældne borgere”
12.
Walk’n Roll omkring Damhussøen.
29.
Besøg på Hjælpemiddelcentret, Hans Knudsens Plads 3, 2100 Kbh. Ø.
Rundvisning kl. 13-15. Max 20 deltagere.
Tilmelding til Dorthe: formand@sca-hsp.dk – tlf 21782399 – senest 22. sept.

Oktober
3.

Bestyrelseskursus afholdes på CSV, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. S
Kurset er åbent for medlemmer og varer fra kl. 10-13.
Kurset ledes af Hans Stavnsager fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde
og handler bl.a. om bestyrelsesansvar, opgaver, strategisk planlægning og
økonomi.
Tilmelding senest den 26.09. til Dorthe: formand@sca-hsp.dk – tlf. 21782399.

November
14.
Temadag i Middelfart om behandlingsformer: Akupunktur og Øfeldt
metoden + foredraget ”Drop begrænsningerne og spot mulighederne” af
Alan Schmidt. Reserver datoen.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Lykke
Formand
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