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Her er vi gjen. Nå har styret hatt et møte og konstituert seg. Vi er nå
klar for å begynne på arbeidet som skal bringe Te-Ve-Bu igjennom
dette jubileumsåret. Når det er 10 år siden dette lokallaget ble dannet
må vi jo prøve å markere det på en ordentlig måte....

•
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Varamedlem:

Ragnar Grøsfjeld
Tove B. Mathiassen
Frode Jacobsen
Camilla R. Hundsnes
Heidi Kjøde
Liv Torill H. Rensvold
Kai Jakobsen
Vibeke H. Johansen
Tomm Gran
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•

Kurs for familier med funksjonshemmede barn
Arrangør: FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Tidspunkt: 23.-24.april.
Sted: Radisson SAS Bussiness Park Hotell, Nydalen
Frist: 18 mars
Interesserte tat kontakt med leder, Ragnar Grøsfjeld,
e-post: rgroesfj@online.no eller telefon:
35 53 35 99.

•

Internasjonal Ryggmargsbrokk-og Hydrcephalus
konferanse 2005 arrangeres 26-29.juni i Minneapolis,
mainnesota USA. Se mer infiormasjon på den norske
hovedforeningens side www.ryggmargsbrokk.no eller ta
kontakt med meg (Red.info under strekmannen på forsiden).

•

Trymlekene 2005 arrangeres av Norges skiforbund 11.-15
april på Oset Høyfjellshotell, Golsfjellet. Deltakere må
være 12 år eller eldre. De har aldersgrupper, og den ”eldste”
gruppa er for 30 år og oppover.
Interesserte kan ta kontakt med vår leder Ragnar
Grøsfjeld, e-post: rgroesfj@online.no eller telefon:
35 53 35 99.

•

Hoveleiren 2005
Arrangør: AAIK og rendal og Omegn Helsesportslag.
Tidspunkt: 25.juni-2.juli
Sted: Tromøya utenfor Arendal
Leiren er for funksjonshemmede f.o.m. 16 år. NB!! Dette
er altså IKKE Barne-og Ungdomsleiren.

Ragnar, Frode, Heidi, Liv Torill, Kai og Tomm har barn med
ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.
Tove, Camilla og Vibeke er selv fodt med ryggmargsbrokk
og/eller hydrocephalus.

Det neste som står på programmet da er:
Jubileumsturen til Daftö Feriesenter (ved Strømsted i Sverige)
19.21.august. Invitasjon følger.Beklager at det ble henvist til feil
internett-adresse i forrige Virvelnytt. Riktig web-adresse for Daftö
Feriesenter er www.dafto.no!!!!!!
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Arrangementer i regi av andre enn Te-Ve-Bu:

Først en presentasjon av det (delvis) nye styret, og hvilke
fylke de tilhører:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
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Frist: innen 22.april
Interesserte tar kontakt med integreringskonsulent Brit
Fossli tlf:37 06 08 19 dagtid eller e-post: britingebjorg.fossli@nif.idrett.no
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VIRVELNYTT

Avslutter for denne gang. Har til slutt lyst til å komme med en
oppfordring som så mange ganger før. Vi i styret setter stor pris på at
dere som er medlemmer gir oss tilbakemeldinger, tips og idèer.
Enten det er ris eller ros. Gjelder arrangementer eller økonomi. Eller
dere har egne arrangementer dere vil vi skal skrive om. Ta kontakt
med med meg eller en av de andre i styret. Dere hører fra oss snart
igjen.....

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

