Invitation til mødet d. 11.3.2017 i Holstebro – Mejrup Kultur og fritidscenter, Elkærvej 26, 7500 Holstebro.
Tilmelding sker efter først til mølle ;-) Send en mail til: info@fruprang.dk, med navn og adresse på alle deltagere –
samt oplysninger om hvor mange der er børn. Ved indgangen skal der betales 50,- pr voksen, det vil være muligt at
betale med kontanter eller mobil pay. Beløbet dækker udgiften til mad og drikke, og traditionen tro – Pizza i
forskellige udformninger og eftermiddagskaffe/te med lidt godt til. Hvis nogle har lyst til at bage til eftermiddagskaffen
vil det være dejligt – skriv gerne under dette opslag om i vil bage.
For de nye medlemmer i gruppen er her lidt info om vilkårene for at deltage. For at deltage i de to møder vi har om
året, er det et krav at man er medlem af Tourette foreningen. Mødet er for alle, forældre, søskende, bedsteforældre –
alle der kan have nytte og glæde af netværket og den viden vi deler med hinanden. Vi er helt afhængige af at der er
frivillige der går ind og giver en hånd med – det kan være som medarrangør, referent, fotograf, kaffe brygger mm. Så
overvej gerne inden mødet om i har lyst til en af posterne. Det er absolut et overkommeligt stykke arbejde, og man får
tifold igen ;-)
Mødet afholdes denne gang i Holstebro, fra kl. 10 til 17.00.
Der er lagt op til en dag i konflikthåndteringens tegn med Trish Nymark fra Herning.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at være på kursus hos Trish flere gange gennem ADHD foreningen, hun er super
kompetent og god til at give kærlige og håndgribelige værktøjer til at bruge i
hverdagen, både til børn og voksne.
OM TRISH
Jeg er 57 år gammel, født og opvokset i USA, dansk gift og mor til 3 dejlige
voksne sønner.
Jeg har arbejdet i 5 år som lærer i Lesotho, Afrika som u-landsfrivllig.
Jeg blev uddannet som sygeplejerske i Danmark i 1993 og har 8 års erfaring
som børnesygeplejerske, 2 års erfaring som sundheds/ skolesygeplejerske og
knap 5 års erfaring som distriktssygeplejerske indenfor børnepsykiatri. I min tid
på børnepsykiatrisk ambulatorium har jeg især beskæftiget mig ved ADHD
børn og deres familier samt anoreksi patienter og deres familier.
Jeg er uddannet NLP psykoterapeut på dansk NLP institut i Århus og har
efteruddannelser indenfor Livets Elv og Sandplay (legeterapi former).
Jeg er desuden RAB certificeret. RAB står for Registreret Alternativ Behandler.
Dvs. at jeg opfylder de faglige og uddannelsesmæssige krav opstillet af
Sundhedsstyrelsen.

Program for Tourette dag 11.3.2017 i Midt/Nord
Kl 10.00 – 10.30 – Goddag og velkommen
Kl 10.30 – 11.00 præsentation af dagen, Tourette foreningen og deltagerne.
Kl 11.00 – 12.00 Familieliv, herunder parforhold og søskende (voksne)
Børnene ser filmen ”Inderst inde”
Kl 12.00 – 13.00 FROKOST
Kl 13.00 -13.45 værksted: et oplæg om vrede og derefter laver vi redskaber
man kan bruge når man mærke vreden.
Kl 13.45 – 14.00 PAUSE
Kl 14.00 - 14.45 Lidt om konflikter og kommunikation for de voksne,
børnene aktiveres I hallen og holder pige/drenge møde
Kl 14.45 - 15.00 PAUSE
Kl 15.00 – 15.45 børnegruppe – hvordan er det at være mig?
De voksne dele erfaringer imens
Kl 15.45 – 16.00 Afrunding

