
FORÆLDREFORUM  
Børn med særlige behov  

Er du forældre til et barn eller børn 

 med særlige behov?  

Vi har fokus på det usynlige handicap. 

ADHD/ADD, Tourette syndrom & Autisme.  
 

Måske mangler du ligesom mange andre et sparringsrum, hvor du som 

forældre kan snakke med ligesindede, som præcis ved hvordan du har det.  
 

Christina og Christina vil gerne skabe et forum, hvor forældre kan bruge 
hinanden til at fortælle om deres hverdag med de børn, der har særlige  

behov. De to vil gerne skabe et sparringsrum, hvor forældrene kan  

”læsse af” og måske genkende problemer i hinandens hverdag – og dermed 

få en fornemmelse af ikke at være helt alene i verden med deres problemer. 
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Der er brug for, at vi sammen kan snakke 

om vores hverdag og dele vores erfaringer.  

Vi mødes  

Den sidste tirsdag i måneden Kl. 19-21 

Guldborgsund Frivilligcenter 

 Banegårdspladsen 1a, Nykøbing F.   

Alle er velkomne 

Tilmelding nødvendig til  

Christina 50 56 51 21  

E-mail: cdch@godmail.dk  

Der er altid kaffe og the på kanden 
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