Attentionaktuellt oktober/november 2018
Medlemsbrev oktober/november 2018 för Attention Uddevalla med omnejd
Hösten är här - löven faller och naturen får vila ett tag...
Attentions styrelse efterlyser fler som kan hjälpa till. Har du tid att hjälpa till med något, litet
eller stort: hör av dig!
Bland annat behöver vi stärka upp Besöksverksamheten inom kriminalvården med fler
personer - hör av dig om du är intresserad och vill veta mer!
På höstlovet händer det mycket runt om i kommunerna. Även Attention ordnar en del
aktiviteter. Hoppas vi ses!
/styrelsen Attention Uddevalla med omnejd

Underbara ADHD - gratis föreläsning för våra medlemmar 30/10
I samband med KIS-konferensen som Attention är med och arrangerar i Göteborg (29/1030/10) så bjuds vi medlemmar in till en gratis föreläsning med Underbara ADHD på tisdag
kväll 30/10 kl 18.00-19.30. (OBS! Begränsat antal gratisbiljetter).
Missa inte detta - meddela om du vill ha biljetter senast 25/10 på e-post: info@attentionuddevalla.se eller på sms/tel:0730-556996.
Läs mer om Underbara ADHD och Georgios "Jojje" Karpathakis på www.underbaraadhd.se
Vill du veta mer om KIS-konferensen: www.kisgruppen.weebly.com

Föräldraträff i Trollhättan blir det också på tisdag den 30/10 kl 18.00.
Plats: Vi lånar FUBs lokal (gamla Kyrkans gård i Sandhem, Stamkullevägen 90) och träffas
sista tisdagen/månad.
Kommande träffar blir 30/10 samt 27/11 kl 18.00.
Kom dit och fika och prata av er, ingen föranmälan. Vi bjuder på enkel fika. Roligt om så
många som möjligt kommer!
Varmt välkomna!

Skulpturverkstan har pröva-på-stenhuggeri på onsdag 31/10 kl 13.00-16.00 och torsdag
1/11 kl 13.00-16.00 i samverkan mellan Attention Uddevalla och Kultur&Fritid i Uddevalla
kommun.
Kom och pröva på stenhuggeri under ledning av bildpedagog Clara Sörnäs.
Plats: Bakgården på Kulturskolan, Skolgatan 4, Uddevalla. Ingen föranmälan eller kostnad.
Du deltar den stund du vill.
Samverkan mellan Bryggeriet, Kulturskolan och Attention med stöd av medel från Allas
höstlov, Uddevalla kommun.

Vi hoppar och studsar på Hop N' Pop på torsdag 1/11 kl 17.00-18.30.
Plats: Hop N' Pop på Överby, Ladugårdsvägen 29, Trollhättan. Särskilt välkomna är
barn/unga mellan 6-15 år från Trollhättan, men även våra medlemmar i alla åldrar (och från
andra kommuner) är välkomna! Vi bjuder på kostnaden och Trollhättans kommun stöttar med
medel från Allas höstlov.
Barn 0-15 år måste ha vuxen med sig. Mjuka kläder är bra!
Anmälan sker via e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996 senast 25/10.

Vattenpalatset - bad för alla stora och små medlemmar
Lördagen den 17/11 kl 17.00-19.00 har vi hyrt Vattenpalatset i Vänersborg bara för oss.
Attention bjuder på entrén.
Ta med fikakorg eller köp fika i cafét. OBS! Föräldrar ansvarar för sina barn.
Meddela om ni kommer och hur många ni blir senast 10 /11 på e-post: info@attentionuddevalla.se eller sms/tel 0730-556996.

Föreläsningen "När mallen inte stämmer- vad gör vi med dessa barn och unga i skolan"
med Kenth Hedevåg blir det i Kyrkans hus, Svenborgsv 4, Kållekärr på Tjörn torsdag 22/11
kl 18.30-21.00.
Fri entré - Föranmälan krävs (begränsat antal platser)
Anmälan till e-post: susann.carlsson@tjorn.se, tel. 0304-60 10 81.
Samarrangemang med Attention, Studieförbundet Vuxenskolan, Anhörigstödet Tjörns
kommun, Tjörns Anhörigförening samt Svenska kyrkan Tjörn.

Öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla har Attention första tisdagen varje månad
mellan kl 17.00-19.00.
Nästa tisdagsöppet är 6/11 - då får vi besök av Funka mera som kommer och visar
hjälpmedel, smarta ting och roliga saker. Läs mer på www.funkamera.se och hör gärna av dig
om det är något särskilt som du vill att de ska ta med sig!
Adventsfika: Även tisdag 4/12 kl 17.00-19.00 har vi öppet i lokalen - då blir det julpyssel,
glögg och pepparkakor!
Om ytterdörren är låst, ring på ringklockan så kommer vi och öppnar.

Du vet väl att vi finns på facebook "Attention Uddevalla" och att vi även har en hemsida
www.attention-uddevalla.se Kontaktuppgifter: Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 451 50
Uddevalla, e-post: info@attention-uddevalla.se, tel 0730-556996.

