Attentionaktuellt december 2018
Medlemsbrev december 2018 för Attention Uddevalla med omnejd
Vi önskar alla medlemmar en riktigt GOD

JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vi hoppas på en vit jul och att ni alla får känna julefrid. Men än är inte Attentionåret slut - läs
nedan vad vi har på gång!
I samband med Kalla Faktas TV-program 3/12 om sk "hemmasittare" så har både
Riksförbundet Attention och Attention Uddevalla medverkat i media med insändare och
debattartiklar. Vi lyfter alla barns rätt att ha en fungerande skolgång: med rätt kompetens och
tillräckliga resurser!
/styrelsen Attention Uddevalla med omnejd
**********************************************
TEATER - Skuggsyskon
På onsdag 12/12 kl 17.30 kommer Östra teatern och spelar sin föreställning Skuggsyskon
om tre vuxna som vuxit upp som syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom.
Plats: Hyllan, Bohusläns museum, Uddevalla.
Gratis och ingen föranmälan.
Arrangörer är studieförbundet Vuxenskolan, FUB och Attention Uddevalla.
Läs mer om Östra teatern på: www.ostrateatern.se/skuggsyskon/

MUSIKHJÄLPEN pågår och samlar in pengar till Radiohjälpens arbete med tema "Alla har
rätt att funka olika"! Attention är med och samlar in pengar!
Stöd gärna insamlingen via
https://bossan.musikhjalpen.se/insamlingar/attention-uddevalla
eller Swisha till 9019506 och skriv MH18 i meddelandet eller betala via Plusgiro 90 1950-6
eller Bankgiro 901-9506 Märk din inbetalning med referens: MH18.

JULPYSSEL OCH MUSIKHJÄLPEN:
I samband med Musikhjälpen så kommer Bryggeriet i Uddevalla - en mötesplats/fritidsgård
för ungdomar - ordna julpyssel och Attention finns på plats denna kväll!
Tid: onsdag 12/12 kl 16.00-20.00
Plats: Bryggeriet, Södra Hamngatan 10, Uddevalla
Ingen föranmälan - bara att titta förbi och snacka en stund, kanske pyssla lite mm.

Inbjudan till er som är Attentionföräldrar!
Välkomna att varva ner i juletid! Du som är förälder och medlem i Attention är varmt
välkommen att kostnadsfritt delta i ett "Attentionföräldrar-yoga-pass" hos Lena Bonanders
Massage&friskvård, Riverside, Uddevalla.
Välj mellan Yinyoga 17/12 kl 17.30-19.00 eller Lättyoga 27/12 kl 17.00-18.15.Anmälan till
e-post: lena.bonander@telia.com senast 14/12 respektive 23/12. OBS! Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller! Mer info om yogaformerna: www.lenabonandersfriskvard.se

Attention ordnar utflykt till Nordens Ark den 3 januari!
Alla medlemmar är varmt välkomna att följa med till Nordens Ark på torsdag den 3 januari.
Attention betalar inträde, ni tar med egen fika/matsäck!
Anmäl er senast 23/12 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996
och meddela hur många ni blir och ev samt behov av samåkning. Mer information om tider,
plats för samåkning etc ges till dem som anmäler sig.
Attention har glädjande fått ekonomiskt stöd "Lov för alla" från Kultur&fritid, Uddevalla
kommun, och bjuder särskilt med alla barnfamiljer i Uddevalla som har barn 6-15 år med
NPF för detta bidrag. Men medlemmar i Attention Uddevalla i alla åldrar och från alla orter är
också välkomna denna dag!
Läs mer om Nordens ark på www.nordensark.se

Öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla har Attention första tisdagen varje månad
mellan kl 17.00-19.00.
Nästa tisdagsöppet är 1/1 - då blir det nyårsfika!
Om ytterdörren är låst, ring på ringklockan så kommer vi och öppnar. Kommande
tisdagsöppet blir det: 1/1, 5/2, 5/3 osv.
Föräldraträff i Trollhättan blir det tisdag 29/1 kl 18.00.
Plats: vi lånar FUBs lokal på Stamkullevägen 90, Trollhättan. Välkommen att fika och träffa
andra föräldrar till barn med npf - främst från Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet med omnejd.

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.

