
Medlemsbrev mars 2012
  Bad i Halmstad 14 april 
  Aspergerträff i Falkenberg och
       Halmstad
  Årsmöte 14 mars
  Världsautismdagen 2 april
  Föreläsningar & kurser
  Samarbete med systerföreningen i 
       nordvästra Skåne
  Med mera...

Hösten är här nu...
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Våren är (snart) här!

Glömd är redan julefriden. Ni känner säkert hur tempot 
i livet och arbetslivet har lagt in en högre växel. För 
somliga av oss är det en hel del att stå i dessa tider av 
årsmöten med mera. För andra kan det vara träd-
gården som pockar på uppmärksamhet. Gemensamt 
för oss alla är att vi kan glädja oss åt att det är ljusare 
tider på gång, och att energin ökar liksom längtan efter 
mer sol och värme. 
Jag vill rekommendera er alla att komma på före-
läsningen efter årsmötet, eller någon av de andra 
föreläsningarna vi ska ha i vår. Kostnadsfritt för alla 
medlemmar...

Med varma hälsningar,
Ronny Nilsson
föreningskonsulent

Familjebad i Halmstad

Lördagen den 14 april mellan
kl 18.30 - 21.00 träffas vi på Halmstad
Arena Bad för ett blött äventyr!
Kostnadsfritt bad-kalas för hela familjen med vänner... 
Tag med eget fika och glatt humör. Glöm inte heller att 
ta med eget hänglås till skåpen i omklädningsrummet.
Vi har i vanlig ordning bokat hela badet - där finns bara 
vi i föreningen och några badvakter.

 
Ni som inte varit med förut: tag chansen till denna 
fantastiska upplevelse! Vi har bokat hela anläggningen 
vilket ger oss tillträde till en plaskhörna för de allra 
minsta, en lång vattenrutschkana, bubbelpool, 
aktivitetsbassäng, hoppbassäng med sviktbräda, och 
äventyrsbassängen med 2 rutschkanor och mer därtill. 
Vidare finns det gott om utrymme för att möblera de 
fikabord som finns där. Vi behöver inte trängas med 
någon om vi inte vill.

Anmälan till Ronny Nilsson på tel 070-278 64 14 eller 
mail: info@autismhalland.se senast ons 10 april. 

Bilderna till vänster
och höger:

Idé, smink, foto &
bildredigering:
Klara Jensnäs,
16 år, Falkenberg.

Elev på ES
(Estetiska
programmet)
åk 1,
Sturegymnasiet,
Halmstad.

Medlem i
föreningen
sedan 2007.
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Föreläsningar i vår

Maria Sandberg (www.socialtolk.se) kommer och 
föreläser i Halland vecka 11, dvs samma vecka som 
årsmötet. Hon är en enastående och engagerande 
talare! Missa inte chansen... Läs mer på sidan 3.

Social tolk – bemötande och kommunikation
Hur inkludera människor med sociala svårigheter och 
specialiteter i sociala sammanhang?

Måndag 12 mars kl 19.00 - 21.00
Vandrarhemmet, Laholm

Tisdag 13 mars kl 18.00 - 20.00
Folkets Hus, Varberg

Onsdag 14 mars kl 20.00 - 22.00
Strandbaden, Falkenberg

Torsdag 15 mars kl 18.00 - 20.00
Café Österskans, Halmstad

Pris: 
Medlemmar 0 kr
Icke-medlemmar 100 kr

Fika ingår i priset.

Anmälan: 070-278 64 14
eller info@autismhalland.se

Mer info på vår hemsida
med kartor och 

vägbeskrivningar.
I mån av plats säljer vi 
biljetter på plats utan 

förbokning.

Aspergerträffar för
 vuxna och unga vuxna -
            Falkenberg och Halmstad

Tid: Onsdagen den 21 mars kl 18.00 - 20.00
 Onsdagen den 18 april kl 18.00 - 20.00

Plats: Vuxenskolan, Möllegatan 11, Falkenberg.

Tid: Torsdagen den 29 mars kl 18.00 - 20.00
 Onsdagen den 25 april kl 18.00 - 20.00

Plats: Vuxenskolan, Bredgatan 5, Halmstad.

Syftet med träffen är helt enkelt att först och främst 
träffas, lära känna varandra lite grann och se om 
möjligheten verkar finnas för fler träffar. Fortsatta 
träffar anordnas av föreningen om önskemål om detta  

Världsautimsdagen 2 april 2012

Vi uppmärksammar årets Världsautismdag med att ha 
ett Öppet Hus på Vuxenskolan i Falkenberg. Vi visar 
film, tipsar om litteratur, finns på plats och svarar på 
frågor. Vi bjuder på fika och frukt. 

Tid: kl 17 - 19, 2 april 2012
Plats: Vuxenskolan, Möllegatan 11, Falkenberg

Aspergerträffar för... fortsättning

finnes, men givetvis kan träffarna fortsätta utan 
föreningens inblandning. Fler träffar är inplanerade.

Samtalsämnen inför vårens och sommarens 
fortsatta möten kommer att bestämmas av 
mötesdeltagarna själva under mötets gång.

Vi bjuder på fika. Specialkost (glutenfritt, diabetes, div 
matallergier m.m.) måste anmälas senast dagen innan 
på tel 070-278 64 14.

Medverkande arrangörer är
Eva, styrelseledamot med egen funktionsnedsättning,
Lennarth Andersson, medlem med ADHD,
samt Ronny Nilsson, kassör och föreningskonsulent för 
Autism & Aspergerföreningen Halland (är bara med in-
ledningsvis).

Anmälan till Ronny 070-278 64 14 eller på mail  
info@autismhalland.se

Titta in på autism.se!

Världsautismdagen
2 april

World Autism 
Awareness Day

Nyfiken på Autism?
Aspergers syndrom?

SMS:a 
AUTISM 

till
och ge 50 kr.

7 2 9 7 0

mailto:info@autismhalland.se
mailto:info@autismhalland.se
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Vad är på gång?

Vi har ansökt om, och fått beviljat, ett bidrag från 
psykiatrin i Halland på 25 000 kr. Det har vi tänkt att 
använda till att ta hit Maria Sandberg från Umeå som 
har eget företag som specialpedagog och social tolk 
(www.socialtolk.se). Hennes kompetens har utveck-
lats under banan som förskollärare (1977) och 
specialpedagog (2004). Spetskompetensen har hon 
fått via äldste sonen med funktionsnedsättningen 
Aspergers syndrom och hennes aktivitet och engage-
mang i Autism- och Aspergerförbundet (sedan 1996) 
som har förkovrat hennes tankar och känsla som 
social tolk. Sedan 2005 är hon ordförande i Väster-
bottens distrikt och sedan 2010 sitter hon med i 
riksstyrelsen, samma år som hon även fick utmärk-
elsen ”Årets pusselbit” för sitt engagemang och 
insatser i förbundet. 

Hon föreläser på fyra platser i Halland under vecka 
11. Jag vill uppmana alla medlemmar (och alla andra 
också!) att besöka någon av hennes föreläsningar 
som är helt gratis för medlemmar i vår förening!

Se mer på sidan 2: Föreläsningar i vår.

•••••

Det pågår även ett intensivt arbete att engagera 
Östra Teatern till hösten. Aktuellt är då pjäsen 
Autist, javisst! och målgrupperna är lärare på hög-
stadiet och gymnasiet, samt föräldrar/anhöriga.

Föreläsaren och författaren Gunnel Norrö ska ev 
också föreläsa här i höst. Samtal om detta kommer 
att ske under mars månad. Aktuella målgrupper där 
är olika myndigheter såsom Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen samt föräldrar/anhöriga och med-
lemmar med egen diagnos.

För dessa två arrangemang kommer vi att söka medel 
från Psykiatrin Halland.

•••••

Bowling i Varberg, Falkenberg och Halmstad är 
på g, men inga tider är spikade ännu. Särskilda 
kommunvisa erbjudanden kommer att skickas ut med 
post när tiderna är bokade. Det kommer att bli som i 
höstas - 60 minuter bowling inkl hamburgare/korv m 
bröd + dricka, kaffe/the helt gratis för medlemmar 
med familjer. Håll utkik på hemsidan!

Samarbete med systerföreningen i
NV Skåne

Ett möte med vår systerförening i NV Skåne har lett 
till ett samarbete där vi bjuder in deras medlemmar 
till våra aktiviteter och vice versa. Så håll utkik efter 
vad som dyker upp på hemsidan framöver, och i våra 
medlemsutskick. Deras aktivitetsprogram finns redan 
på vår hemsida. 
Berättelsen Dag eller natt, mamma? på nästa och 
sista sidan är ett bidrag från NV Skånes blog: 
http://autismnvskane.wordpress.com/

Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 blir i Falkenberg på Hotell Strandbaden 
precis som i fjol.

Kl 18.30 onsdagen den 14 mars.
Se även info med karta på vår hemsida

Efter själva årsmötet äter vi lite Pyttipanna (alternativ 
kost anges vid anmälan) med något gott att dricka till 
(alkoholfritt givetvis). 

Sedan har vi en gästföreläsare: Maria Sandberg 
som föreläser i ca 2 tim. Hon föreläser mellan kl 20 - 
22. Denna föreläsning är öppen för alla (avgift för 
icke-medlemmar) så en viss tillströmning av besökare 
hoppas vi på.

Anmälan skall göras till Ronny Nilsson på
tel 070-278 64 14 (även SMS)
eller mail
info@autismhalland.se

OBS! Kom ihåg att ange hur många som kommer 
och ev specialkost.

Handlingar till årsmötet kan rekvireras hos Ronny 
Nilsson på ovanstående kontaktuppgifter. Dagordning 
kommer att finnas som nedladdningsbar pdf på hem-
sidan fr.o.m.
1 mars, liksom
verksamhetsbe-
rättelse 2011 och
verksamhetsplan
för 2013.

Alla aktuella
handlingar
kommer att
finnas som
papperskopior
på årsmötet.

Dag eller natt, mamma?

Att förstå skillnad på natt och dag eller att utveckla en 
känsla för tid kan vara svårare för barn med autism 
än för andra. Sabina Santesson, som är mamma till 
en flicka på fyra och ett halvt år med autism, berättar 
här om dotterns utveckling av dygnsuppfattning.

Läs på nästa sida!
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          Det är ett ljus på himmelen

Rikta ofta dina tankar på hur snabbt allt varande och 
vardande förgår och försvinner. Tillvaron är som en 
evigt ilande ström, krafterna äro stadda i oavbruten 
förändring, och deras orsaker äro underkastade tusen 
växlingar. Knappast något består, och tätt intill oss 
gapar det förflutnas och det kommandes avgrund, vari 
allt försvinner.
      Marcus Aurelius ur ”Självbetraktelser, Femte boken”

Dotterns mamma hör talas om den bristande tidskänsla 
som många med autism har. Det brukar framställas som 
en oförmåga att förstå abstrakta begrepp, en oförmåga 
att gå bortom det bokstavliga, en oförmåga att förstå 
utan se. I litteratur om autism beskrivs tid och 
tidskänsla som något abstrakt, något osynligt och 
omätbart, något som inte går att lära ut till barn med 
autism… och i alla fall inte före fem års ålder!

Men ”tid” är egentligen bara ett ord för att beskriva en 
av de (erkända) fyra koordinaterna i rumstiden. Hur 
många av oss kan säga att vi egentligen begriper oss 
på tiden? Och hur många av oss kan utan vidare 
separera de övriga tre (rumsliga) koordinaterna i våra 
(förmodat normala) hjärnor? Kanske har vi inte bättre 
tidskänsla än ett barn med autism – vad vi möjligen har 
är en mer avancerad förmåga att koordinera och tolka 
den information om tid och rum som våra sinnen kan 
förmedla.

Är tiden verkligen ett abstrakt begrepp? I viss mening, 
men egentligen inte. Tidsuppfattning här på jorden 
handlar i högsta grad om visuellt mycket tydliga 
signaler – ljust, mörkt, himlakroppars rörelser, 
årstidsförändringar … Det borde väl vara tämligen 
enkelt att lära ut. Och ju tidigare desto bättre!

Vi sätter igång med friskt mod. Vår treåriga dotter kan 
inte skilja på natt och dag. Hon verkar inte uppmärk-
samma skillnaden mellan mörkt och ljust – inte så 
konstigt kanske med tanke på hur lätt det är att tända 
en lampa… Hon vaknar på nätterna och skriker om att 
gå till mormor eller lekplatsen eller affären, hon skriker 
i timmar, hon slår oss i ansiktet och river oss i munnen 
och ögonen.

Först lär vi henne skillnaden mellan ljust och mörkt, det 
gör en avsevärd skillnad bara det. Fast det krävs också 
att vi sitter uppe ibland på natten med dörren öppen 
och ”tittar på natten”. När hon kan ljust och mörkt går 
det plötsligt an att vänta tills det är ljust innan man ska 
iväg till t.ex. lekplatsen. Sedan försöker vi koppla ihop 
det med dygnets ljusförändringar.

Vi tittar på en Emil-film. Det är mörkt på filmen, nov-
embernatt. Dottern säger: ”Det är natt!” Mamma blir 
glad och instämmer: ”JA-A, där är det natt!” På filmen 
tänds en lampa och dottern säger ”Nu blev det dag!”

Mamma säger ingenting.

Vi tar nya tag. Det är förstås förvirrande inne med alla 
lampor, så nästa steg är att lära henne skillnaden 
mellan mörkt/ljust och natt/dag. Vi tar bilder på himlen 
genom vårt fönster varannan timme och gör en cirkel-
bild som visar hur dygnet går runt. Vi gör om hennes 

schema också till en cirkel, med en pil som flyttas efter 
morgon, dag, kväll, natt.

Vi pratar om solen, månen och stjärnorna och visar 
många andra bilder också. Vi sitter uppe på kvällarna 
och väntar på Aftonstjärnan. Vi har en särskild sång 
också om hur tiden går runt och morgon blir dag och 
kväll och natt. Vi visar hur man kan tända lampor inne, 
men att det är UTE som avgör natt och dag. Sedan tror 
vi att hon kan det, för det verkar så.

En kväll står dottern vid fönstret medan skymningen 
faller. Hela tiden medan solen går ner och himlen färgas 
först gul och sedan röd och sedan mörknar alltmer från 
grönt till blått och ännu mörkare, hela tiden står hon 
där och pratar om hur kvällen kommer och allt det hon 
ser där på himlen. Till slut är det verkligen natt. Då 
vänder hon sig bort från fönstret och pekar mot spisen 
där en lampa lyser och säger ”Och där är solen!”.

Mamma tror att hon menar den tända lampan och 
säger, ”Menar du lampan, det är ju bara en lampa, titta 
här vi kan släcka den…”. Dottern blir arg, hon höjer 
rösten: ”Inte lampan! DÄR!”

Hon går närmare spisen och pekar på… en GRYTLAPP 
som hänger på väggen! ”Där”, säger hon, ”där är 
solen!” Mamma stirrar på grytlappen. Plötsligt, med ett 
nästan hörbart ”klick”, ändras perspektivet i mammas 
hjärna och hon ser också ”solen” där på grytlappen.

Dottern har alltså missat solen på himlen. Hon tror att 
”solen” är ett mönster, en sorts cirkel med strålar. Och 
den riktiga solen är inte lätt att visa henne heller, för 
hon är ljuskänslig och vänder sig alltid bort. Hon tror att 
ljuset kommer ”från himlen”, och att solen går upp och 
ner förstår hon alltså I ALLA FALL inte. Vi sliter länge, 
länge med det där. Åtta månader har vi hållit på allt 
som allt.

Så kommer det en dag med varmt och disigt väder. Vi 
är i trädgården. Plötsligt pekar dottern på solen däruppe 
och säger:
”Det är ett ljus på himlen!”

”Vad är det för ljus?” frågar mamma, som har lärt sig 
att passa på.

”Det är solljus”, svarar dottern.

”Det är inte solljus”, säger mamma. ”Det är solen!”

Dottern tittar upp, glatt överraskad. Belåtet säger hon 
flera gånger: ”Det är inte solljus. Det är SOLEN!”

Nu är dottern fyra år. Och nu förstår hon verkligen 
skillnaden mellan ljust och dag, mellan mörkt och natt. 
Hon känner igen solen och månen och stjärnorna (de 
riktiga på himlen). Hon kan vänta, hon känner igen 
årstiderna, hon håller på att lära sig klockan, hon 
förstår t.o.m. uttryck som ”en liten stund”, ”senare”, 
”snart”.

Aldrig mer skriker hon på nätterna. Och aldrig mer ska 
hennes mamma tro att något är omöjligt att lära ut.

-  Sabina Santesson


