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Nyhedsbrev   nr.    4      august /september         2022 
Landsforeningen Autisme bliver 60 år, det markeres d.14. september med en reception, i   skulle du have mulighed 
for at deltage er der et tilmeldingslink her. jubilaeumsinvitation-samarbejdspartnere.pdf (autismeforening.dk)  
senest d.7.9.2022  Alternativt bliver receptionen også streamet, så alle kan se med, se mere på Landsforeningens 
hjemmeside. 

  Solsikkesnoren, Kredsen har haft den store glæde at kunne uddele og sende 
mange Solsikkesnore til vores medlemmer,  bestyrelsen håber at alle har fået god gavn af dem, og at vi sammen            
kan , gøre opmærksom på,  at personer med skjult handicap, har brug for nogle særlige tiltag, for at kunne deltage i 
samfundsaktiviteterne, på lige fod med alle andre.  

 

Mental Talk – folkemøde i Herning om mental sundhed, kredsen har deltaget ved flere arrangmenter, det har været 
en stor succes, og det forventes at folkemødet gentages næste år. 

Bestyrelsen arbejder lige nu med nedenstående aktiviteter, som I kan se, er det en aktiv periode der kommer, og 
med mange tilbud, som vi håber mange af vores medlemmer kan få glæde af. 

Kommende aktiviteter – se mere på vores hjemmeside, de bliver løbende lagt op. 

Dato Tidspu
nkt 

Sted Aktivitet Pris Oplæg 

14. 
september 

15.00 – 
17.00 

Streaming og 
mulighed for 
fysisk 
fremmøde 

60 års jubilæum 
Landsforeningen 

GRATIS Taler m.m. 

16.  
September 

17-21 Via i Skive Tema aften med Psykolog Kirsten 
Callesen 
Autisme, belastningsreaktioner 
PDA & Strategier 

Deltager betaling 
 
Kreds Limfjorden 

 

27.  
september 

9-
15.30 

Autisme- 
Center Vest 

Louise  Egelund  
Sanser og stress  
Sammen med AV 
 

Se hjemmesiden Oplæg / 
dialog 

29. 
september 

17.00 – 
20.00 

Autisme- 
center Vest 

Temamøde om Retssikkerhed GRATIS 
Kun for 
medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 

Landsformand 
Kathe 
Johansen, 
giver et oplæg 
om 
vigtigheden af 
Retssikkerhed 
i det social 
system 
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Oktober 
Dato på vej 

 Autisme- 
Center 
Vest 

Opstart af nye netværksgrupper Nuværende og 
kommende 
medlemmer 

Into og 
netværk 

25. oktober 17.30 - 
21.30  

Autisme- 
center Vest 

Kompaz i samarbejde med AV  
Astrid Meinild  
Oplæg for forældre med små børn 
med ASF  
 

Se hjemmesiden Oplæg /dialog 

29-30  
Oktober 

Hele 
dage 

Dalum 
Landbrugs-
skole i Odense 

Repræsentantskabsmøde 
Landsforeningen 
Åben for alle medlemmer 
 

Se i bladet eller på 
Landsforeningens 
Hjemmeside 

 

3-4 
november 

Hele 
dage 

Skive Skivekonference 
 
https://www.skivekonferencen.dk
/ 

Deltagerbetaling 
Se hjemmesiden 

Flere oplæg 

12. 
november 

9- 
15.30 

Autisme-
Center Vest 

Autismegrundkursus  
Katia Schierning  
Sammen med AV 
 

Deltager betaling 
Se hjemmesiden 

Oplæg og 
dialog 

22.  
november 

9- 
15.30 

Autisme- 
Center Vest 

Louise Egedal  
Relationer, Autisme og følelser  
I samarbejde med AV  
 

Deltager betaling 
Se hjemmesiden 

Oplæg og 
dialog 

29. 
november 

9- 
15.30 

Autisme- 
Center Vest 

Dorthe Hølck                                   
Autisme og belastnings reaktioner  
 

Deltager betaling 
Se hjemmesiden 

Oplæg og 
dialog 

2023 
14. marts 

Aften Autisme- 
Center 
Vest 

Kredsgeneralforsamling m/ fagligt 
indslag 
(Arv og værge v/jurist) 1 timer 
30 min til spørgsmål  
 
 

Medlemmer  

 

 

 


