
 

Landforeningen Autisme 

Kreds Limfjord 

Hvordan bliver jeg medlem? 

 Du kan tilmelder dig på landsforeningens hjem-
meside og du bliver automatisk medlem af  den 
lokale kredsforening
 www.autismeforening.dk 

 Nyd godt af  vores mange medlemstilbud. Der 
er både lokale tilbud og større sociale arrange-
menter, du kan deltage i.  

 Du kan få socialrådgivning. 
 Du får medlemsblad tilsendt.  

Kontakt Kreds Limfjord 

Kontaktoplysninger på bestyrelsen kan findes på 
hjemmesiden www.kredslimfjord.dk eller du kan kon-
takte formanden via disse oplysninger:  
formand@kredslimfjord.dk  
Træffetid: hver tirsdag fra kl. 19-21  
Mobil: 30339453  
 
 

 Samarbejde med Landsforenin-

gen om at skabe de bedst muli-

ge vilkår 

 Udbrede kendskab til og forstå-

else for de vanskeligheder ASF 

medfører 

 Repræsentere de interesser som 

børn, unge og voksne med ASF 

har overfor samfundet 

 Støtte og vejlede forældre/

søskende  

 Arbejde for oprettelsen af  nød-

vendige tilbud og tager ud-

gangspunkt i individuelle behov 

 Fremme nødvendig forskning 

og formidling heraf 

 Arbejde for politisk opmærk-

somhed og indflydelse til gavn 

for medlemmerne 

Kredsforeningens hovedformål 



Hvem er vi? 

Netværksgrupper 

Vi har forskellige netværksgrupper i forskellige 

alderstrin og for pårørende, som man kan læse 

mere om, på vores hjemmeside  

www.kredslimfjord.dk  

Bisidder funktion 

Bisidder efter forvaltningsloven § 8 

Kreds Limfjord har 2 uddannede bisiddere. 

Læs mere om bisidder funktionen på vores 
hjemmeside: 
www.kredslimfjord.dk 

 

 

 

Arrangementer 

 Vi afholder løbende forskellige arrange-

menter, som kan være kursus forløb, te-

madage, foredrag om ASF, netværks-

grupper og forskellige aktiviteter med 

fokus på det sociale  

 Eksempelvis har vi som fast tradition 

bowling hvert år i uge 42, som vores 

medlemmer gratis kan  melde sig til. 

 Kreds Limfjord er en kreds, der varetager 
4 kommuner Thisted, Skive, Mors og Vi-
borg 

 Har omkring 300 medlemmer 
 Der er i alt 15 kredsforeninger  samt 

Grønland og Færøerne  

Netværksgrupper 

 Vi vil gerne benytte lejligheden til også her 

at appellere til medlemmer og pårørende om 

at kontakte os, hvis I gerne vil give en 

håndsrækning en gang imellem  

 Det kan f.eks. være praktisk hjælp ved arran-

gementer eller mere faste små opgaver/

arbejdsområder, som kan være bestyrelsen 

og medlemmerne til hjælp. 

 Ønsker du at give en hånd, så kontakt os på: 

post@kredslimfjord.dk eller tlf.: 30 33 94 53 

http://www.kredslimfjord.dk/
http://www.kredslimfjord.dk/
mailto:post@kredslimfjord.dk

