FSD-Nyt marts 2019.
Bornholmertræffet
Stammeforeningens gode tilbud til unge, der stammer, fra 14 til og med 18 år.
Fra den 30. juni – 7. juli 2019 kan unge stammere deltage i træffet, hvor de møder
ligestillede. Arrangørerne hjælper så meget som muligt med rejsen, og ved ankomsten til
Hovedbanegården i København modtages de unge af arrangørerne, som hele ugen igennem
har det overordnede ansvar.
Formålet med træffet er at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række
forskellige aktiviteter i den Bornholmske natur.
Læs nærmere.

Ungdomstræf
Stammeforeningens gode tilbud til de 18-25-årige.
Ungdomstræffet afvikles fra Kr. himmelfartsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 2019.
Under træffet bor vi i en hytte ved Faxe. Under tidligere træf er vi kørt ud til forskellige
sociale aktiviteter, og vi har bl.a. været i Faxe kalkbrud, på Stevns klint, til bowling, i
klatreskoven hos Camp Adventure Næstved og en tur i svømmehallen.
Sebastian Ladegaard er, sammen med Bettina Pedersen, arrangør af ungdomstræffet.
Om det, der kommer til at ske i år, kan Sebastian, uden at fortælle for meget, love at der vil
være endnu flere nye oplevelser for deltagerne. Når ikke vi er af sted på oplevelser, bliver der
hygget i hytten med grill, bål og spil, lyder det fra Sebastian.
Der ikke er noget max antal deltagere. Selvfølgelig kan hyttens størrelse måske begrænse,
hvor mange, der kan komme med, men det er meget utænkeligt, med mindre, der sker det helt
fantastiske, at over 30 deltagere tilmelder sig. Men selv med så mange tilmeldinger skal vi nok
finde plads til alle, lyder det beroligende fra Sebastian.
Læs nærmere.

Sekretariatet har fået nyt telefonnummer:

3049 2696

Hvad du kan læse i FSD-Nyt april 2019.
Artikler om intervention over for unge i udskolingen, der stammer.

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.
Læs nærmere

