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Kære alle medlemmer af autismeforeningen Kreds Limfjord
Jeg håber, at alle har haft en god påske og været ude og nyde det gode vejr 
Som ny formand for vores forening, vil jeg gerne præsentere mig selv. Mit navn er
Maj-Britt Sørensen, gift med Finn og sammen har vi Simone på 7 år, der til daglig går
på Krabbes hus Heldagsskole, grundet diagnosen infantil autisme, som hun fik stillet
i 4 års alderen.
Til daglig arbejder jeg som skolepædagog og AKT vejleder, hvor jeg udelukkende har
støtte på børn, der af den ene eller anden grund ikke trives i skolen.
Udover at være formand for Kreds Limfjord, sidder jeg også i Skives Handicapråd
som næstformand, formand for STU Skivefjord og næstformand i Frivillighedscenter
Skive.
Når jeg har tid til det, tager jeg ud og holder foredrag om IT teknologiens muligheder
til børn og voksne med kognitive udfordringer, hvordan man i skolen kan arbejde
med konflikthåndtering og planlægning af undervisningen i forhold til børn med
eksekutive vanskeligheder, hvilket jo mange af vores børn har tæt inde på livet.
Vi har i den nye bestyrelse mange nye spændende idéer til kommende
arrangementer og glæder os til løbende at fortælle om det på vores hjemmeside
www.kredslimfjord.dk
Derfor vil jeg opfordre Jer til, at i engang imellem tjekker vores hjemmeside og
derved løbende holder Jer ajourført med mulige aktiviteter, foredrag og kursuser.
I kan også på hjemmesiden læse mit indlæg, jeg skrev i anledning af den
internationale autismedag 2. april, som blev sendt ud i fire aviser i Viborg, Skive,
Thisted og Mors.
Vi er altid glade for nye idéer, så skriv endelig, hvis I kommer på en god idé og vi vil
efterfølgende drøfte det nærmere i bestyrelsen.

Jeg ser frem til at varetage formandsposten i vores forening og vil bestræbe mig på,
at gøre det bedste jeg kan og samtidig ser jeg frem til at arbejde sammen med en
meget engageret bestyrelse, der alle glæder sig til at tag fat 
Med Venlig Hilsen
Maj-Britt Sørensen

