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Kære medlem
Langt om længe blev det også sommer i år, og det var tiltrængt med nogle varme
stranddage og grilvejr.
På trods af varmen har arrangementsudvalget været flittige og de har lavet et godt
program til efteråret. De har også lagt planer for næste år, men det program er
endnu en hemmelighed.
I september har vi et arrangement med virksomhedskonsulent Susanne Wagner
Guldager om jobopslag, og i oktober et foredrag med Tina Marie-Louise Campbell.
Tina er med bogen ”Mælkebøttebarn i blomst” blevet en efterspurgt foredragsholder, bl.a. på uddannelsessteder. Se kalenderen med beskrivelser på side 3.
Lotte Mørkhøj, formand

Sommerudflugten
Som de forudgående somre havde Klubben arrangeret sommerudflugt midt i juni.
Målet for udflugten var i år Lille Vildmosecentret i Himmerland.
Solen skinnede, men der blæste en stiv vind og deltagerne ankom umiddelbart før
middagstid i passende overtøj. Efter vi havde hilst på hinanden kunne vi gå til serveringen af en lækker vildtgryderet.
Herefter blev vi inddelt i to hold. Et hold kunne komme på tur med det specialindrettede tog ud i moseområdet. Andet hold kunne se oplysende film, om hvorledes
mosen er opstået og hvordan det biologiske liv udmønter sig i mosen. Efterfølgende
skiftede vi hold og program. Togturen viste sig at blive noget kold pga. vejret – indendørs var der dog også mulighed for at kigge på museets udstilling om livet i mosen gennem tiderne. Dagen blev afsluttet med kaffe og kringle.
En hyggelig dag til et sted, som er endnu et besøg værd. Vi oplevede en god service
– ved ankomsten havde flere af os kørestolsbrugere svært ved at forcere dørtrin ved
indgangen – det blev fra centrets side hurtigt udbedret med en lille rampe.
Lis Kristensen
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Billeder fra sommerudflugten

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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2015 - efterårets arrangementer
Tilmeldinger til: tilmelding@kbh-nord.dk, til Jan Krogh Sørensen tlf. 40 815645
eller i klubbens facebook-gruppe.
Adresse: Arrangementerne afholdes på Omegavej 64, 9000 Aalborg

Det gode jobopslag, hvordan?
Mandag den 21. september, kl. 19.00 til 22.00
Hvordan laver du det opslag der skaber kontakt til de "rigtige" hjælpere og hvordan finder hjælpere den "rigtige" bruger?
Susanne Wagner Guldager, virksomhedskonsulent ved jobcenter Aalborg, hjælper
os på vej.
Der serveres kaffe og kage, sodavand kan købes.
Pris medlemmer 30 kr. og ikke medlemmer 60 kr.
Sidste frist for tilmelding d. 14/9

Fra belastet barndom til vellykket BPA
Torsdag den 29. oktober, kl 18:30 til 21:30
Ved Tina Marie-Louise Campbell, forfatter til bogen "Mælkebøttebarn i blomst".
Hvordan vokser man op med et handicap og som udsat barn? Hvordan får man et
godt uddannelses-, arbejds,-, og familieliv med et handicap som fast følgesvend?
Hvordan lærer man at være afhængig af hjælpere, når man er vokset op med mistillid til alle omkring sig? Hvordan lærer en udsat med handicap det nødvendige
samarbejde med 'systemet'?
Der serveres kaffe og kage, sodavand kan købes.
Pris medlemmer 30 kr. og ikke medlemmer 60 kr.
Sidste frist for tilmelding d. 26/10

Julefrokost
Mandag den 23. november, kl. 18.00 til 22.00
Menuen er naturligvis julemad, men underholdningen er en hemmelighed lidt
endnu.
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