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Sommaren hänger sig kvar.
Sommaren närmar sig höst, men än blommar det och är
grönt. Hoppas skolstarten gick bra för er med skolbarn, en
tid med mycket oro för många… Vi planerar nu för
hösten/vintern och mjukstartar härmed med höstens
aktiviteter!
/Styrelsen

Vuxenträff med utflykt
i svampskogen
Du med NPF som är 18 år och uppåt –
välkommen med på en utflykt i
svampskogen med svampkonsulent
Eva Loodh.
Tid: söndag 17/9 kl 11.00-15.00 (ca)
Plats: Vi samlas kl 11.00 vid Attention
lokal, Skansgatan 3, Uddevalla.
Samåkning sker i bilar så meddela om
du har plats i bil för fler eller om du behöver plats i bil.
Eva kommer att informera om skogen och svampar. Vi kommer att få plocka alla möjliga
svampar och Eva berättar sedan om dessa.
Ta med matsäck, påse/korg att plocka svamp i, mobiltelefon. Ta på kläder och skor
efter väder!
Eva kommer också att sälja svamputrustning som korgar, svampknivar, svampbok etc
som du kan köpa.
Anmäl dig senast 12/9 via sms/tel 0730-556996 eller e-post: info@attentionuddevalla.se och meddela eventuellt behov av samåkning.
Utflykten arrangeras i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
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Vuxenskolan och Smartbojen m fl bjuder in till ”Min Lyxdag”, lördag
16/9 på Bohusgården, Uddevalla. En gratis upplevelsedag för alla åldrar
och funktionsvarianter. Läs mer på www.minlyxdag.se

Tips på föreläsningar i Trollhättan och Uddevalla den 27/9:
Föreläsningar med Tina Wiman som driver bloggen ”M
som i underbar” och som skrivit boken ”Barn som bråkar”
ihop med Bo Hejlskov.
Tina kommer till Trollhättan och föreläser om ”Barn
som bråkar” den 27/9 kl 13-16.
Lägre pris för anhöriga och särskilt för er som är
medlemmar i bl a Attention. Du behöver ange ditt
medlemsnummer: Det står på medlemsavgiftsfakturan!
Info om föreläsningen i Trollhättan och anmälan finns på
http://www.klyftiga.se/17/74/barn-som-brakar-trollhattan-279-2017/
-----------------------------------------------------------------Tina Wiman föreläser samma kväll 27/9 på Bohusläns museum i Uddevalla: "Att
hantera känslostarka barn i vardagen"
Välkommen till en inspirationsföreläsning för Uddevallas föräldrar om hur man kan tänka
och agera när barnen bråkar, skriker och inte gör som du säger.
Plats: Bohusläns museum, Spisrummet.
Tid: Onsdag 27 september klockan 18.00-20.30.
Anmälan: Senast 20 september till e-post: eva.davidsson@uddevalla.se
Arrangör: Uddevalla kommun

Häng med till Motorstadion
på Glimmingen i Uddevalla
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Vuxenträff för dig med NPF som är 18 år och uppåt!
Vuxenträff med GOKART blir det lördag 7/10 kl 14.00-15.00. Kom gärna r edan 13.30 och
börja pröva ut overaller och hjälmar.
Plats: Glimmingen, Uddevalla motorstadion.
Anmälan senast 1/10 via e-post: info@attention-uddevalla.se
eller sms 0730-556996 och meddela också om du behöver
skjuts från lokalen Skansgatan.
Attention bjuder på gokartavgiften för våra medlemmar.

Ungdomsträff för dig med NPF som är mellan 10-17 år
Ungdomsträff med GOKART blir det lördag 7/10 kl 15.00-16.30. Kom gärna redan 14.30
och börja pröva ut overaller och hjälmar.
Plats: Glimmingen, Uddevalla motorstadion.
Anmälan senast 1/10 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms 0730-556996.
Attention bjuder på gokartavgiften för våra medlemmar.

Tips på HÖSTLOVS-konferens i Göteborg med Ross W Greene, Bo Hejlskov, Paula Tilli,
Eric Donell, Gunilla Karlsson Kendall mfl. Läs mer på
http://kisgruppen.weebly.com/uploads/7/3/2/9/73292099/publikation172.pdf

ÖPPET I LOKALEN UDDEVALLA
Vi har öppet i Attentions lokal på Skansgatan 3, Uddevalla första tisdagen varje månad
mellan kl 17.00-19.00. Välkommen in på en enkel fika, lite prat eller låna och lämna
böcker. Ring på vår ringklocka om det är låst!
Kommande datum: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12…
Följ oss på Facebook Attention Uddevalla och på Instagram @attentionuddevalla samt läs
mer på vår hemsida www.attention-uddevalla.se.
Lyssna också på Attentionpodden - sök på Youtube, Itunes eller Soundcloud! Finns också
på Instagram samt har nu en egen hemsida www.attentionpodden.se

