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Hei igjen!
Snart er det påske, og det betyr mer sol og varmere vær. Jeg er nok
ikke den eneste som ser fram til det.
MEN vi starter hverfall med gåte- og vitsestafetten.
Daniel Kollane Aase har sendt inn dette bidraget:

Det var en gang en mann som skulle krysse
Sahara,men han måtte ha en kamel.
Så kjøpte han en kamel, og selgeren fortalte
at kamelen begynte å gå når han sa "puh",
løpe når han sa"puh, puh" og stoppet når
han sa ”amen”.
Neste dag red han avsted med et "puh",
men han syntes det gikk for sakte, så han
sa "puh, puh" og kamelen løp avsted. Det
gikk altfor fort syntes han, men han husket
ikke hvordan han stoppet, så begynte å be
til himmelen og avsluttet med amen. Da
stoppet kamelen 5 cm. fra kanten på et
stup. Da pustet mannen lettet ut "puh".
Daniel utfordrer Rebekka Hovland, Tønsberg til å komme med neste
historie., Og som vanlig kan den sendes til Red.

Dette har skjedd siden sist:
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Styremøte/ hyggeweekend på Langesund ble ifølge
tilbakemeldinger en suksess for alle oss som var der. 29 barn og
25 voksne koster seg på dette fine stedet. Imens noen av oss satt i
møter var resten av gjengen opptatt med å bade, se på video, leke
eller danse. Vi hadde et kort besøk av Integreringkonsulenten i
Vestfold og Telemark. Hennes stilling er underlagt idrettskretsene i fylkene,og hun skal med forskjellige tiltak hjelpe
funksjonshemmede å integreres i vanlig idrett/tilrettelegge idrett.

Vi valgte også nytt styre, og det ser slik ut:
Leder:
Anita H. Korneliussen
Sekretær:
Hilde H. Samuelsen
Kasserer:
Carina Hovland
Styremedl.: Liv Tørring
Else Karine Solbakken
Tove B. Mathiassen
Varamedl.: Morten Mellingen
Mette K. Aase
Per Bøhlum

- forelder, Bu
- forelder, Te
- forelder, Ve
- forelder, Te
- forelder, Ve
- m/ diagnose, Bu
- forelder, Te
- forelder, Ve
- m/diagnose, Bu

Så litt om framtidsplanene våre:
For bl.a. å bli en mer aktiv lokalforening vil i prøve å starte
arbeidsgrupper i hvert fylke. En slik gruppe skal bestå av et
styremedlem og 2-3 utenom styret fra samme fylke. Disse gruppene
skal jobbe med div. arrangementer/saker på enda mer lokalt plan enn
det vi har gjort tidligere. Vi er ute etter personer som kunne tenke
seg å være med i en slik gruppe, og i neste Virvelnytt vil vi gi der
kontaktpersoner.
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Til sist...........................
GOD PÅSKE ALLE SAMMEN!!!!!!!

14. utgave

Info-hefte for Telemark-Vestfold-Buskerud

19.03.02

14.utgave

VIRVELNYTTT

Redaktør:
Tove B. Mathiassen, Konvaldvn. 54, 3050 MJØNDALEN,
E-post: tovebm@online.no

