Nyhedsbrev
januar 2020

Næste deadline for nyhedsbrev 25. februar 2020

Godt Nytår til alle og
velkommen i 2020

Foredrag om det at leve med
Angst og Autisme

Julen er netop overstået, og nedenfor kan I se billeder fra en fantastisk Juleaften som igen i år blev
afholdt på Sognegården i Helsinge med over 60
deltagere og frivillige fra Gribskov Juleforening.
Vi er godt i gang med det nye år i Frivilligcenter.
Og vi starter stærkt ud med informationsmødet
om Repair Cafeen allerede på torsdag den 9. januar kl. 17.00, som du kan læse mere om nedenfor.

Kender du et barn eller en ung, der får et lidt
anderledes liv, fordi barnet har autisme? Vil du
vide, hvordan det er for en 19årig ung kvinde at
leve med angst, autisme og ADHD? Mød Mathilde
Lusty Sørensen, og hør hende fortælle om sine erfaringer, oplevelser og tanker om det at være ung
og udfordret. Mathilde Lusty Sørensen er stifter
af bloggen ”Mit liv med angst og autisme” samt
netværksgruppen ”Autisme-Netværket 13-20 år”.

Januar byder desuden på et spændende og gratis
foredrag om det at leve med angst, autisme og
ADHD.
Velkommen til et nyt år og til Frivilligcenter Helsinge.
Kom og vær med.

Du har mulighed for at stille spørgsmål og der er
gratis adgang. Mødet er åbent for alle, både forældre, pårørende, pædagoger, lærere, rådgivere og
andre interesserede. Der er gratis adgang.
Tilmelding på mail: dubs@gmail.com

Torsdag den 23. januar 2020
kl. 19.00-21.00
Frivilligcenter Helsinge,
Vestergade 4, 3200 Helsinge

Gribskov juleforening siger:
TAK til sponsorer

Tusind tak til alle sponsorer for at sikre, at vi igen
i år kunne byde 60 personer velkommen til Juleaften i Sognegården. Der var mad i lange baner, et
juletræ så smukt, besøg af julemanden og gaver
til både store og små. Tusind tak til jer alle - uden
jer var det ikke muligt.
Se mere på Facebook : Gribskov juleforening

Der var rigtig god stemning og forventninger til juleaften.
Vestergade 4, 3200 Helsinge, Tlf. 4879 0891, www.frivilligcenter-helsinge.dk, info@frivilligcenter-helsinge.dk

