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NYHETSBREV
Februar 2017
Vi er nå godt i gang med ett nytt år og har
mange spennende planer for 2017.
Alle fastsatte arrangement blir i løpet av
kort tid lagt ut på hjemmesiden til ADHD
Norge Nord-Trøndelag
(http://adhdnorge.no/fylkeslag-oglokallag/#nord-trondelag) samt at alle
arrangementer publiseres i kalenderen på
hjemmesiden til ADHD Norge og på ADHD
Norge Nord-Trøndelags facebookside.
Vi har lagt opp til stor aktivitet i løpet av
våren 2017 slik at vi håper at tilbudene
faller i smak.

Medlemsregisteret
I medlemsregisteret til ADHD Norge kan
alle sammen administrere sitt eget
medlemskap via ”min side”, og det er viktig
at det til enhver tid er korrekt adresse,
mobilnummer og epostadresse etc. Dette
for at det er de måtene vi sender ut
informasjon. De av dere som ikke har tatt
det i bruk anbefaler vi at dere logger dere
på for å se. Her vil det etter hvert også
publiseres tilbud om møter og aktiviteter og
dere kan melde dere på direkte via ”min
side”. Hvis noen av dere ikke har mottatt
noen sms med innloggingsinformasjon ber
jeg dere ta kontakt på epost:
nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til 920
35322 så skal vi se om vi finner feilen.
Til orientering er det kun hovedmedlemmer
som vil få tilsendt epost evt. SMS via
medlemsregisteret dersom annet ikke er
avtalt.
ADHD Norge, Nord Trøndelag fylkeslag

Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag
v/Leder: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8
7650 Verdal
Tlf 41 22 36 16

Foreløpige arrangementer våren 2017
Kan leses her:
..\..\Aktiviteter\AKTIVITETSPLAN 2017
FOR DISTRIBUSJON TIL
MEDLEMMER.pdf
Sett av datoene. 
Årsmøte
Avholdes lørdag 11. mars klokken 12:00 på
Lærings – og mestringssenteret ved
Sykehuset Levanger. Alle sakspapirer
legges ut på hjemmesiden til ADHD Norge
Nord-Trøndelag samt fås tilsendt på
forespørsel. Dato for årsmøte ble publisert
i STÅ PÅ nr 4-2016 og gjaldt som endelig
innkalling.
Øvrige arrangement i mars 2017 som
kan være aktuelt for dere:
12/3
Ungdomsaktivitet med Mystery
Chambers
15/3
Treffsted Namsos på LMS Namsos
16/3
Treffsted Levanger på LMS
Levanger
21/3
Oppfølgingskveld på Levanger med
tema muligheter / rettigheter /
støtteordninger
31/3
Barne – og ungdomsarrangement
med Kino på Namsos (film ikke
avklart).
Vi har fått noen innspill til aktiviteter og
temamøter, men vi håper imidlertid at dere
fortsetter å sende oss innspill til tema for
medlemsmøter, temadager/kvelder,
ungdomsaktiviteter, medlemsaktiviteter og i
det hele tatt hva dere vil vi skal gjøre i løpet
av året, eventuelt også ønsker for 2018 da
vi i løpet av august / september begynner å
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søke midler for 2018. Innspill kan gis på
sms 92035322, via epost til
nt@adhdnorge.no eller som melding på vår
facebookside.
Andre arrangementer som ikke vi er
arrangører av:
22-23 /4; Samlivskurs i regi av ADHD
Norge. Mer info på ADHD Norges
hjemmeside.
23/5; Statped Midt arrangerer åpen samling
for foreldre til barn med særlig behov for
opplæring i barnehage / skole. Samlingen
er gratis. Se statpeds hjemmeside her:
http://www.statped.no/temaer/foreldre/regio
nale-foreldresamlinger/

Facebook
For de som er på facebook anbefaler jeg at
dere liker den åpne facebooksiden vår som
hvem som helst kan like. Her blir det lagt ut
en del forskjellig info, tips og råd samt
påminnelser. De fleste aktivitetene blir også
opprettet som arrangement på vår
facebookside, slik at ved å gå inn på siden
og så velge arrangement får dere også en
oversikt over de fleste arrangementene.
Facebooksiden vår finner dere ved å søke
på facebook etter ADHD Norge NordTrøndelag eller ved å følge linken:
https://www.facebook.com/AdhdNorgeNord
Trondelag

Verdal Omegn:
Har avholdt årsmøte i 2017, og styret er
uendret. Verdal Omegn lokallag har egen
facebookgruppe som heter ”ADHD – Verdal
omegn lokallag”. Informasjon vil bli publisert
på hjemmesiden, facebookgruppen og pr
epost til medlemmene. Kontaktperson er
lokallagsleder Lars Morten Lersveen på tlf
41223616 eller epost:
adhdverdal.sekr@gmail.com

Indre Namdal omegn:
Indre Namdal lokallag dekker Indre Namdal
+ Namsos, Overhalla, Spillum, Bangsund
og Namdalseid. De har pr i dag ikke avholdt
årsmøte i 2017. Informasjon vil bli publisert
via hjemmesiden, facebooksiden og pr
epost til medlemmene. Kontaktperson er
lokallagsleder Wenche Sveen på tlf
95744635 eller på epost:
indre.namdal.adhd@gmail.com

Annet:
Nyttige hjemmesider å følge med på:

www.adhdnorge.no
www.varres.no
www.statped.no

Lokallag:

Ytre Namdal:
Ytre Namdal lokallag har avholdt årsmøte i
2017 og har egen facebookgruppe som
heter ”ADHD Norge Ytre Namdal lokallag”.
Informasjon vil bli publisert på
hjemmesiden, facebookgruppen og pr
epost til medlemmene. Kontaktperson er
lokallagsleder Ingvill Marie Grande på tlf
47391204 eller epost:
adhd.ytre.namdal@gmail.com.

Vil med dette ønske dere en riktig fin
vår, og så håper vi at vi ser dere på våre
arrangementer i løpet av våren.

Med vennlig hilsen
For Styret i ADHD Norge, Nord Trøndelag
Mona Breding Lersveen
Sekretær
Kontaktinfo 920 35322 evt til styret: Epost:
nt@adhdnorge.no
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