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Aktuelt 

FERIE 

Klubbleder avholder ferie 
de neste ukene. Er 
tilbake igjen den 14. 
August. 

Har dere henvendelser 
som ikke kan vente til 
etter ferien, kan dere nå 
klubben som vanlig på telefon 
51 70 71 75 eller på mail 
sodexo@safe.no. Ønsker dere 
å treffe oss på kontoret må det 
avtales på forhånd.


AKER BP 
KONTRAKTEN 

Sodexo er fortsatt med i 
anbudskonkurransen for 
AkerBP. 

Det forventes ikke nærmere 
avklaringer rundt dette anbudet 
før over sommeren.


FOREDRAG 
ADRIAN LUND 

Vi har fått tak i noen billetter 
til foredrag med Adrian Lund 
den 22. August på Scandic 
Hotell Forus. 

Adrian er hardt rammet av 
Tourettes, men har lært å snu 
de negative hendelsene til noe 
positivt. 


Bli med på en følelsesmessig 
berg-og dalbane hvor du 
sammen med et solid budskap 
får oppleve triste tårer og 
krampetakende latter i skjønn 
forening. På scenen tar Adrian 
for seg hvordan man skal tøye 
de grensene som bygger de 
komfortsonene man etablerer 
seg innenfor, for etter hvert få 
muligheten til å kjenne på den 
fantastiske mestringsfølelsen. 


Du får i foredraget til Adrian 
presentert verktøyene du 
trenger for å finne denne 
m e s t r i n g s f ø l e l s e n , i e n 
morsom, rørende og tøff 
historie fra hans l iv med 
Tourettes syndrom. Sjekk også 
ut www.altermulig.no for mer 

informasjon. Virkelig et 
fantastisk sterkt foredrag 

som garantert kommer 
til å sitte i kroppen 
lenge. 


Meld din interesse ved 
å sende en mail til 
sodexo@safe.no så 
trekker vi ut hvem som 

får billetter den 15. August. 
Merk om du ønsker å være 

med klokken 1400 eller 1700.


VI ØNSKER ALLE 
EN GOD SOMMER!

Visste du at…? 
SAFE støtter deg! 

Allerede etter 3 måneder som 
medlem kan du søke om 
utdanningsstøtte. 

SAFE har et utdanningsfond som er 
opprettet for å hjelpe medlemmer 
som for eksempel ønsker å 
videreutdanne seg.  

Det ytes støtte på inntil 12 000 
kroner i året.  

Retningslinjer og søknadsskjema 
finner du på www.safe.no 
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