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FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA
FMN KRISTINEHAMN OCH
KONTAKTGRUPP I KARLSKOGA DEGERFORS LAXÅ

NYHETSBREV
Årgång 1/Nummer 2

Vi i styrelsen
önskar Er alla
en
GOD JUL
och
GOTT NYTT
ÅR!

DET HÄR HAR HÄNT SEDAN FÖRRA
NYHETSBREVET I JUNI.
Vi i styrelsen jobbar på med att få en väl fungerande förening
i Kristinehamn samt att vi arbetar för att få igång en
fungerande kontaktgrupp i Karlskoga Degerfors Laxå.

Kompetens
Föreningen har förstärkt kompetensen med att två personer
har gått Rådgivningsutbildningen som ordnas av Riks
FMN under oktober.
Under november skall två personer gå
Familjelivsutbildningen som ordnas av Riks FMN.
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Aktiviteter
Kristinehamnskommun ordnade en hälsovecka v. 42 som vi på FMN
deltog i. Vi bjöd in Carola Jansson som föreläsare. Ämnet: ”Det är
lugnt syrran”. Hon berättade hur drogerna tog livet av hennes lillebror.
Det var en intressant och känslomässig kväll för ca 25 personer som
deltog.
Styrelsen vill tacka Carola och Kristinehamns kommun för att vi fick
låna lokalen.
ÖPPET HUS I KRISTINEHAMN
Torsdagar mellan 18.00–20-00.
Vi annonser på vår Facebook grupp.
Vi planerar att starta upp
Öppet Hus i Karlskoga, Degerfors, Laxå under första
kvartalet 2020.

Välkomna att ta kontakt för rådgivningssamtal.

Nyheter
Vi har tagit fram ett Medlemskort enligt önskemål från våra
medlemmar. Vi kommer att skicka ut det isamband med våra
Nyhetsbrev som kommer ut i juni och dec.
Medlemskort för 2019 skickas ut idag till alla som har betalt
medlemsavgiften för 2019.
Vi vore tacksam om alla medlemmar kan skicka uppdateringar av
kontaktuppgifter till oss med e-mail, mobilnummer och adress
för det underlättar för oss med utskick till medlemmar som vi gör.
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Medlemsavgift 2020
Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr/person som
sättas in på postgiro 400056-9.
Vi vore tacksamma om medlemsavgiften kan vara oss tillhande senast
2020-03-31.
Styrelsen tackar för Ert bidrag!

Vi finns på:
Södra Staketgatan 36
681 31 Kristinehamn

Vi i styrelsen önskar Er alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Telefon:
0550-16318 eller
0707-59 18 69

E-mail:
k-hamn.kga@fmn.se

www.mockelnforeningarn.se/fmn

Vi finns på Facebook.

Vi finns på telefon och mail om Ni behöver stöd.

