OM CPR: 020566-1816
SOCIALAFDELINGEN
Handicap og psykiatrirådgivning.
Dato: 14. februar 2017
Kontaktperson:
Gitte Ruby Davidsen
Dir. tlf.:

7996 6403

E-mail:

brd@vejen.dk

Kære forældre/søskende til børn med handicap.
Handicap og psykiatrirådgivningen vil i samarbejde med Huset, frivillighedscenter og
selvhjælp Vejen, gerne invitere dig/jer til at deltage i en netværksgruppe for søskende
til børn/unge med handicap eller alvorlig sygdom.
I kan læse mere om Huset på hjemmesiden www.huset-vejen.dk.
Som socialrådgivere oplever vi jævnligt, at tilbuddet efterspørges og vi starter derfor
en netværksgruppe op sammen med frivillige fra Huset, frivillighedscenter og selvhjælp Vejen. En netværksgruppe for søskende, hvor vi drøfter forskellige emner, har
det hyggeligt og sjovt sammen. Du/I får mulighed for at være sammen med andre søskende, der er i samme aldersgruppe som jer. Denne gruppe dækker alderen 8 til 12
år.
Vi mødes første gang torsdag den 9. marts 2017 kl. 16:00 til 17:30 i Huset,
Østergade 2, 6600 Vejen, hvor vi er vært med en kop kaffe/the og cacao til
børnene.
Den første gang vil socialrådgiver Gitte Davidsen være tilstede sammen med de 2 frivillige Margit og Inge. Her er både børn og deres forældre velkomne.
Vi skal snakke om, hvilke forventninger I har til møderne og vi vil fortælle om, hvad vi
har af tanker og ønsker omkring forløbet.
Hvis der er særlige hensyn, vi skal vide f.eks. diabetes, allergier eller andet, så kan I
fortælle os det her.
Vi vil kort komme ind på, hvad det betyder for familien og især søskende, at have et
barn/ung med særlige behov.
Vi har indsat emner og datoer på næste side, så I som familie ved, hvad vi skal lave
om torsdagen. Programmet kan variere og børnene vil blive taget med på råd.
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Følgende datoer alle mellem kl. 16 og 17:30.
Torsdag den 16. marts 2017.
Vi ser filmen ”men jeg vil ikke bytte” En film om søskende til børn med handicap.
Torsdag den 23. marts 2017.
Vi hører en historie om, hvordan søskende kan have det med hinanden.
Torsdag den 30. marts 2017.
I dag får vi besøg af hunden ”Gremling” der prutter, har et stort underbid og en savlende mund 
Torsdag den 6. april 2017.
I dag tegner og maler vi vores familie på plakater.
I må gerne have billeder af jeres familie.
Torsdag den 20. april 2017
Hemmeligt arrangement 

Seneste tilmelding den 1. marts 2017 kl. 12:00

Uddybende oplysninger og tilmelding, efter først til mølle princippet til:
Gitte Davidsen, socialrådgiver. Tlf. 79 96 64 03. Mail: brd@vejen.dk

Venlig hilsen
Gitte Davidsen
Socialrådgiver
Vejen kommune.

Margit Dall.
Tlf. 23119997
Huset.

Inge Schneider.
Tlf. 29601398
Huset.
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