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Nå er endelig sommer`n her, og de fleste skal snart ha en velfortjent
ferie. Dette blir det siste Virvel nytt på en stund, så jeg håper dere tar
vare på det som en ”huske-lapp” om hva som skjer når vi starter opp
igjen til høsten.
Gåte- og vitsestafetten vår har stoppet helt opp, så da sier vi at de
som vil kan sende inn en kort sommer-historie til meg (red. )rett
etter ferie, og så trekkes det ut en som kommer i Virvel-nytt. Om
historien skla være morsom eller koselig bestemmer dere selv, men
den må være sann.

•

Arbeidsgruppene vi ville starte for å få mer lokale
arrangementer har ikke akkurat fårr det vi kan kalle en ”flying
start”. Telemark har startet best med i hvertfall ett innrapportert
møte, mens Vestfold og Buskerud fortsatt mangler noen
deltagere til sine grupper.
Håper noen er interessert i å være med å lage lokale
arrangementer. Det er noe mange kan få nytte av, og
arbeidmengden bestemmes av hver enkelt gruppe.
Forslag til type samlinger/arrangementer taes imot med takk fra
alle våre medlemmer.
Kontaktpersonene for de enkelte gruppene er:
Telemark:
Liv Tørring
tlf. 35523592
Vestfold:
Mette Kollane Aase tlf. 33058952
Buskerud:
Tove B. Mathiassen tlf. 32872238/91306528
Vi kan også opplyse om 2 forandringer som vil skje i
hovedforeningen:
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1. Navnbytte på foreningen.
Te-Ve-Bu la fram forslag på Storstyremøte om å inkludere
diagnosen Hydrcephalus i foreningens navn. Dette for at
mange av våre medlemmer ”kun har denne diagnosen”.
Vedtaket om endring blit tatt på ekstraordinært årmøte på
Haraldvangen 29.juni kl. 14.00 (detter skal dere ha mottatt
inkalling til).
2.

Dette har skjedd siden sist:
•
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Medlemskap i FFOU.
Siden vår ungdomgruppe (15-35 år) bare blir større og større
merkes det et behov for et støøre fokus på denne
aldersgruppen. Vi i Te-Ve-Bu har da lagt fram et forslag om
at vi blir medlemmer av FFOU som er ungdomsgruppa til
FFO (Funksjonnhemmedes Fellesorganisasjon). Et slikt
medlemskap er noe alle ”ungdomsmedlemmene” våre vil
kunne dra nytte av i form av felles kurs, sosiale samlinger,
politiske vedtak osv. Med andre ord vi blir en del av en stor
og sterk gruppe som jobber intenst for funksjonhemmet
ungdom både i inn- og utland.
Søknaden fra hovedforeninga til FFOU blir behandlet i
september.

Så litt om framtidaplanene våre:
Aktivitetsplanen vår for 2002 ser foreløpig slik ut:
•

Grilltur/Christina-løpet blir pga tidligere suksess også et
arrangement vi satser på i år. Påmelding følger Virvelnytt.
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•

Ungdomstreff for gutter og jenter i alderen 12-25 år. Et nytt
arrangent for hele ungdomsgruppa vår som vil vare en dag.
Tidspunkt/ansvarlig: NB! endret til september/oktober/ Tove

•

Herretur for alle mannfolk i foreningen (med og uten diagnose).
Turen går som tidligere til plassen Steindammen på
Krokstadskogen i Buskerud.
Tidspunkt/ansvarlig: 20.-22. september/ Morten og Per

•

Tenåringtur for jenter blir også pga tidligere suksess arrangert i
år, men arrangementet blir noe annerledes i år fordi vi forsatt vil
ha med de som har vært med før.
Tidspunkt/ansvarlig: høsten/ Tove

•

Juletrefest/førjulstur. Vi vil prøve oss på en liten vri rundt
juletider. En tur før jul på en ”Julegård” er et av alternativene vi
undersøker. Mer info kommer senere.
Tidspunkt/ansvarlig: november –januar/ alle
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VIRVELNYTTT

Vi håper at de fleste fant noe interessant i denne oversikten. Og at vi
treffes i løpet av året.

TIL SLUTT VIL JEG ØNSKE DERE ALLE EN RIKTIG GOD
SOMMER!!! SÅ SEES VI TIL HØSTEN.

Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN,
E-post: tovebm@online.no

