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Nytt år = nye muligheter er det noe som heter, og det
håper vi skal bringe mye godt med seg. Selv om noe
kanskje føler at vi snør inne om dagen blir det nok vår,
sommer , sol og varme i år også.....
Jeg ( Tove) er tilbake, og vil takke Wenche (og Egil
mistenker jeg) Gjerde for å holde liv i Virvelnytt mens
jeg tok en pause.
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Vi har allerede rukket å ha et arrangement i år:
•

Lørdag 24,januar hadde vi Årsmøte på Frisklivsog sansesenteret i Porsgrunn.
Opplegget rundt selve møtet og arrangementet
ellers var veldig vellykket takket være flinke
arrangører og ”hjelpemannskap”. Barna koste
seg også. De fikk full uttelling i sanseavdelingen,
og når vi voksne hadde møte ble de aktivisert av
ungdom (som det var spennende å finne ut
hvordan så ut) fra en vidregående skole i
nærheten.

Årsmøte betyr også valg av nytt styre. Det ny styret i Te-Ve-Bu ser
etter valg og konstituering slik ut:
Leder:
Nestleder
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Ragnar Grøsfjeld
Tove B. Mathiassen
Camilla R. Hunsnes
Wenche Gjerde
Per Bøhlum
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Oversikt over våre arrangementer kommer senere, men i mellomtiden er det andre arragementer vi vil minne om:
•

Frambu har forskjellige helseleirer:
- Leir nr.1
21.06 – 02.07
10-16 år
- Leir nr. 2
05.07 – 16.07
17-30 år
- Leir nr. 3
19.07 – 30.07
10-16 år
- Leir nr. 4
02.08 – 08.08
17-30 år
Søknadsfrist 1.mars

•

Integreringskonsulenten i Vestfold/Vestfold Skikrets:
Alpinskurs i sittende alpint.;sitski, biski, skicart og skibob i
Svarstad Skisenter. 3 dagerskurs hvor det arrangeres både
grunnkurs (m/ hjelper), videregåendekurs og ledsagerkurs.
Datoer
Frist
- kurs 1
23.02-01.03-08.03
9.februar
- kurs 2
24.02-02.03-09.03
11.februar
- kurs 3
15.03-22.03-29.03
1.mars
- kurs 4
16.03-23.03-30.03
3.mars
Alle kursene koster kr. 850,-. Alpinutstyr (ikke snowboard)
kan leies.
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Integreringskonsulenten i Telemark/Telemark
Skikrets/Aktive hjelpemidler:
Aktivitetsdag i Gautefall lørdag 6.mars. Med primært
instruksjon og veiledning i sittende alpint.
Påmelding vil bli sendt ut.
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VIRVELNYTTT

• Lærings- og mestringssenteret på Berg Gård:
- ”Informasjon om leirer og samlinger som kan være aktuelle for
meg”.
Onsdag 25.februar kl.18.30 – 21.00
Påmeldingsfrist fredag 13.februar
- ”Samarbeid med barnehage og skole”
Onsdag 24.mars kl. 18.30 – 21.00
Påmeldingsfrist fredag 12.mars
Kursene er gratis. Kontaktperson er leder for LMS, Kirsti Almås

Til slutt vil jeg gjerne gjenta oppfordringen Ragnar Grøsfjeld
kom med på Årsmøte:
Hvis noe har tips om steder (f.eks lokale foreninger, banker,
legater o.l) vi kan søke penger til å få gjennomført våre
arrangementer så fortell det til oss i styret. Vi har begynt en
aktiv søking etter midler og det gir resultater. Husk at jo mer
penger vi får inn jo mer kan vi bruke på arrangementer for
medlemmene våre. TAKK!!

Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN,E-post:
tovebm@online.no, Tlf: 32872238

