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Da har vi entret et nytt år, og det betyr ofte nye muligheter. Dette blir
det siste Virvelnytt jeg skriver, og det er veldig rart. Etter mange år
har jeg valgt å trekke meg for å fokusere mer på det vervet jeg fikk
for et år siden som leder i det landsdekkende Ungdom- og
voksenutvalget under hovedstyret. MEN helt borte blir jeg ikke, for
de med diagnose fra 13 år og oppover vil helt klart høre fra oss fra
tid til annen.   Og arragementer dukker jeg nok opp på.......

Dette har skjedd siden sist:
•

Bakedag i Tønsberg. Carina Hovland og Elisabeth H.
Johansen hadde igjen en en vellykket bakedag. Det var 14 (6
voksne og 8 barn) deltakere som sto for produksjonen av hele
5 slag julekaker. Alle fikk med masse kaker hjem!! De koste
seg med en felles lunsj før de dro hver til sitt.
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også med. Og til slutt........endelig kom nissen med
godteposer til barna!
•

Årsmøtet 2006. Quality Hotell i Tønsberg var arena for årets
Årsmøte. 51 personer av stort og smått installerte seg etter
hvert på hotellet. De fleste skulle overnatte der også. Først
spiste vi lunsj, så en presentasjon Ungdom- og
voksenutvalget. Deretter var det årsmøte med alt som det
innebærer, og avslutning på opplegget fra Ungdom- og
voksenutvalget før middag. Etter middag var det sosialt
samvær. Dagen etter samles de som ønsket det til en tur på
Haugar museum. Så var det slutt for nå.

Årsmøtet betyr alltid litt justeringer i styret i Te-Ve-Bu, og slik ser
vårt styre ut for 2006:

•

Skøyte/piggedag på Skien Isstadion 10.desember. 20
personer (8 voksne og 12 barn) møttes og hadde en fin dag
bestående av piggekjelker, skøyter, spark og noen
ishockeykøller. Kroppen ble også godt forsynt med pølser,
pepperkaker. Brus, kaffe og te.

Leder:
Styremedlem:

•

Juletrefest i Hof menighetshus lørdag 7.januar. Det har
blitt en tradisjon de siste årene at vi har juletrefesten vår i
Hof. Dette er så ”midt i vårt område” som vi kan klare å få
til. 43 personer stilte år. Det ble som vanlig gløgg, pølser,
brus, kaker og kaffe. Vi gikk rundt juletreet, og fam Gjerde
fra Tønsberg hadde kontroll på underholdningen og
aktivitetsnivået. Loddsalg og trekning med fine premier hørte

Varamedlem:

Ragnar Grøsfjeld
Frode Jacobsen
Camilla R. Hundsnes
Liv Torill Rensvold
Stig Rødningsand
Elisabeth H. Johansen
Kai Jakobsen
Daniel K. Aase
Hege Myhre
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Det takkes for insatsen til de som hoppet av, og de som er nye
ønskes velkommen ombord .
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Annen informasjon:
Lærings- og Mestringssenteret i Telemark er i gang. Fra mars i år
har de lokaler på den gamle Hjelpemiddelsentralen.
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VIRVELNYTT

De skal jobbe for de med kronisk sykdom/funksjonshemming og
deres pårørende.
Oppgavene er:
• Kurs utarbeidet i et samarbeid med brukere og fagfolk. Hvor
man lærer av hverandre.
• Kurs for helse personell og brukere som skal drive veiledning
• Informasjonssenter for brukere med bl.a kontormulighet.
• Samarbeidverksted for alle brukere og helsepersonell.
Altså en samlingsplass og et sted å henvende seg.
Webside under sykehusets: www.sthf.no
Samlivskurs i region Sør for foreldre til barn med nedsatt
funksjonsevne.
Disse helgene er satt opp: 24.-26.mars, 21.-23.april, 19.-21.mai, 15.17.sept., 22.-24.sept.,20.-22.okt., og 3.-5.nov.
Kursene har en egenandel på kr. 1.000,- per par, og varer fra tidlig
fredag kveld til søndag ettermiddag.
Se websidene: www.samlivssenteret.no og
www.hvamedoss.no for mer info om hvor kursene holdes,
eller ta kontakt med Kristin Askevold tlf: 35505870, e-post:
kristin.askevold@bufetat.no eller Bjørg Tofsland
tlf:35505870 e-post: bjorg.tofsland@bufetat.no
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