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Hej alla medlemmar!

C

Senaste nytt från ATSUB/Göteborg

ovid 19 - eller coronaviruset som de flesta benämner sjukdomen i folkmun - har intagit världen och
Sverige. Detta påverkar våra liv på olika sätt och vi kan bara hoppas att epidemin snart är under
kontroll. Givetvis har detta även påverkat föreningens verksamhet. Vi följer de rekomendationer som
folkhälsomyndigheten och regeringen ger vilket tyvärr innebär att vi får ställa in en del planerade aktiviteter.
Läs mer om hur verksamheten påverkas och hur vi arbetar framöver på nästa sida.
Vi är dock hoppfulla och väljer att planera framåt men med möjligheten att ställa in om det blir nödvändigt.
Både lägervecka i sommar och en heldag på High Chaparall kan du nu anmäla dig till.

V

älkommen till Vilda Västern, High Chaparall, lördagen den 6 juni. High
Chaparall är en genuin vilda västern-miljö med bisonoxar, ponnyridning,
hjulångare, indianer, cowboys och häpnadsväckande shower - allt samlat på en plats.
Du kommer att få möjlighet att vaska guld - precis som förr i tiden, hoppa på tåget
till New Mexico och möta banditer och givetvis ta en ridtur, som en äkta cowboy
eller cowgirl, på en ponnyhäst.
Föreningen står för bussresa, entré, tågbiljett, guldvaskning, lunch samt fika.
När: Lördagen den 6 juni
Tid: Vi ses vid bussen klockan 7:45 (bussen avgår prick klockan 8.00)
Var: Utanför huvudingången vid Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Sista anmälningsdag 18 maj!

V

Sommarläger på Buagården

i har i samarbete med Odd Fellow möjlighet att
bjuda in till en lägervecka i det vackra Bohuslän
även detta år. Vi åker dit vecka 27 - 28/6-5/7. Vi
kommer att bo i ett eget annex med tio rum med
plats för en grupp om max 23 personer - blandat med
vuxna och barn.
Det bjuds på hemlagad mat, badmöjligheter och
många roliga aktiviteter för barn och vuxna. Det finns
studsmatta, lekstuga, gungor, gräsmattor för utelekar
och givetvis en hel del spännande överaskningar.
Vill ni följa med?
Ring oss för mer information och anmäl intresse - så
fort du kan!

V

Tisdagstur med oss

i vet att många av er saknar våra
gruppaktiviteter - vilka av förklarliga skäl
inte är genomförbara i nuläget - och därför
erbjuder vi nu ändå möjlighet att ses. I dessa
annorlunda och speciella tider som råder tänkte
vi bjuda in till Tisdagstur.
Tisdagar klockan 13.00 träffas vi vid
Linnéplatsen och tar en promenad tillsammans.
Vi startar tisdag den 31 mars för alla som vill och
är utan förkylningssymptom. Om vädret tillåter
tar vi en gemensam fika på en uteservering i
närheten. Tisdagsturen är öppen för alla, både
vuxna, barn och fyrfotade vänner är välkomna.
Det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder
- promenaden genomförs oavsett väderlek.
För att kunna planera vill vi att du anmäler
dig inför varje Tisdagstur.

Kontakta Jeanette eller Helena för mer information och
anmälan till aktiviteterna på mejl eller telefon: 031 20 99 49

Anmälan till våra aktiviteter är bindande och MÅSTE bekräftas av personalen!

ATSUB/GBG
ANSLAGSTAVLA
Hur påverkas ATSUB/Gbg?

Påsklovsaktivitet

Covid 19 har kommit till Sverige och många verksamheter
påverkas. Föreningens arbete med direkt stöd till
anhöriga har inte förändrats till följd av Coronaviruset.
Vi erbjuder fortfarande enskilda samtal, rådgivning,
att följa med och stödja hjälpsökande i kontakter med
myndigheter och rättsväsende samt annat praktiskt stöd
som efterfrågas. Personal är på plats under vardagar - precis
som vanligt. Vi nås på 031-20 99 49 och skulle vi inte
svara lämna ett meddelande - vi ringer upp så fort vi får
möjlighet. Vi är givetvis medvetna om att förutsättningarna
och omständigheterna kan komma att ändras - håll
gärna koll på vår hemsida och sociala medier för senaste
uppdateringarna.
Vi följer de rekomendationer som ges utav myndigheter
och regering vilket innebär att vissa delar av föreningens
stödjande gruppaktiviteter stoppas tillfälligt.
Onsdagsträffar: Träffen den 1 april är inställd. Vi vet ej
om resterande träffar (29/4 och 27/5) kommer att kunna
genomföras i nuläget. Föreningen kommer att ta ställning
till träffarna när det närmar sig aktuellt datum.
Stödgrupp: Träffen den 27/3 är inställt. Vi vet ej om
resterande träffar (17/4 och 8/5) kommer att kunna
genomföras i nuläget. Ni som går i gruppen kommer att bli
informerade när det närmar sig aktuellt datum. Vi hoppas
att ni fortsätter att arbeta med er peppbok enskilt eller
tillsammans med barnet.
Planerade föreläsningar kommer att erbjudas till hösten i
stället.
Vi hoppas att alla inställda aktiviteter kommer att kunna tas
igen senare under året.
Ta hand om dig och dina nära
Helena, Jeanette och Lisa

ATSUB/Göteborg
Föreningsgatan 8B
411 27 GÖTEBORG
Telefon: 031-20 99 49
Hemsida: www.atsubgbg.nu
BG: 302-7299
Swish: 123 01 82 188

Vi kommer inte att erbjuda någon
specifik påsklovsaktivitet i år på grund
av Coronaviruset. Vi hade planerat för
att ha en påskpysselträff med besök av
påskharen. Efter lite fundering kom vi
fram till att ändå erbjuda detta - fast i er
eget hem och hus.
Under onsdagen den 8 april kommer det
finnas pyssel och påskägg till alla barn i
vår lokal. Vi har öppet mellan klockan
9-15 för upphämtning av pyssel för att ta
hem.
Anmäl dig och antal
barnpyssel senast den 3 april
- 031-20 99 49 alt.
info@atsubgbg.nu

Skriv ett brev...
Föreningen har under året arbetat med
att ta fram en bok kring den anhöriges
perspektiv när sexuella övergrepp
uppdagas.
Vi vill ge dig möjlighet att medverka,
helt anonymt, i boken. Detta genom att
skriva ett brev. Detta brev kan du rikta
till vem du vill exempelvis förövare, barn,
myndighetsperson eller till dig själv.
Ge oss möjligheten att publicera dina ord.
Vill du veta mer kontakta Lisa:
031-20 99 49 alt lisa@atsubgbg.nu

ATSUB/GBG finns på facebook, instagram och twitter - följ oss gärna!
ATSUB/Göteborg

ATSUB_GOTEBORG

@AtsubG

123 01 82 188

