NYHETS-BRiS
Mai/juni/juli 2017

Se eget ark: Legenden om Forglemmegei

Forglemmegei

Dette skjer på BRiS i mai, juni og juli:
Se også info på www.brisenter.org -kalender

AKTIVITETER
Det vil komme tilbud om flere typer
aktiviteter. BRiS informerer så snart
avtaler i forbindelse med
aktivitetene er klarlagt. 

TEMAKVELD- FØLELSER
Onsdag 10. mai kl. 17.00-19.00. Det blir en kort teoridel og så en
kunstterapeutisk øvelse/oppgave. Ellen og Frøydis leder kvelden
Påmelding på oppslags eller ved å ringe BRiS tlf 32 04 58 00.
Velkommen!

JENTEBØLGEN
Onsdag 7. juni braker det løs. Da ”stormer” deltakerne fra
BRiS gjennom den 5 km lange jentebølge-traseén.
Vil du være med?
Du kan gå, gå-jogge eller jogge. Eller kanskje du har lyst
til å stå langs ruta og heie oss fram? Det ville vært
hyggelig at mange, både jenter og gutter, stiller opp som heiagjeng 
Påmelding snarest. Oppmøte: 17.30

Oppvarming: 18.00

Starttid: 18.30

Du finner mer info om BRiS på www.brisenter.org se også kalender
BRiS tar forbehold om eventuelle endringer.

KREATIV GRUPPE
Har du lyst til å være med kreativ gruppe
høsten 2017? Du trenger ingen
forkunnskaper eller ”være kreativ” for å
delta. Det blir 8 samlinger, med møte
annenhver torsdag. Det vil bli jobbet med kreative uttrykksformer.
Dersom du ønsker å vite mer om kreativ gruppe eller delta i ”neste
runde”, snakk med Ellen, evt. gi beskjed til en av oss på BRiS. Vi
skriver deg på lista 

Khanh takker for seg.
Kjære brukere, kollegaer og samarbeidspartnere.
Det er med tungt hjerte at jeg har valgt å slutte på BRiS
og gå videre til nye utfordringer.
Jeg vil takke for 10 fantastiske år. Det har vært en sann
glede og et privilegium å få jobbe på BRiS. Å være en del
av teamet har vært givende – ikke bare fordi man får
gleden av å jobbe sammen med de fantastiske, gode og hyggelige
kollegaene og samarbeidspartnerne, men også fordi jeg har fått lov til å
være med på å påvirke utviklingen på BRiS i disse årene.
Det har vært mange oppturer, og jeg er stolt av alt det vi sammen har fått
til. Det har selvfølgelig også vært noen nedturer. Tusen takk for støtten i
de tunge stundene.
Jeg kommer til å huske godt tiden som ansatt på BRiS – de gode møtene
og diskusjonene, de mange gode og varme klemmene, og ikke minst alle
de fantastiske og hyggelige menneskene som jeg har møtt. Det har vært
en lærerik, utviklende og god erfaring som jeg kan ta med meg videre.
Jeg er i gang med en ny jobb fra 15.mai, og en ny og spennende epoke
begynner.
Da sier jeg takk for meg, og jeg vil ønske dere alle lykke til videre!
Det kommer info om aktivitetene på BRiS til alle som ønsker det. Gi beskjed 

Vil du være med på «Ut i det blå-tur» tors. 22 juni?
Ta på deg sko som er gode å gå i og ta med noe å drikke hvis det blir varmt. Vi
skal ikke gå langt, men det er ikke umulig at vi spaserer over Ypsilon .
Kanskje oppdager vi noe vi har lyst til «å se på» , da stopper vi litt. Er det varmt i
været, tar vi ei pause på en benk i parken.
Vi går fra BRiS kl 10.00 og er tilbake på BRiS ca. kl. 13.00

BRiS spanderer noe å spise.
Bli med på en trivelig dag! Meld deg på!
Liste henger på tavla.
Værforbehold. Info om evt. avlysning sendes til de på meldte.

ALLMØTET er flyttet til tors 11. mai kl. 11.00-13.00.
Kulturelt innslag: Tine synger «Vesla». Påmelding
NB! Gi beskjed dersom du ønsker SMS om aktivitetene på BRiS.

Kontakt oss:
Buskerudregionens kompetanse – og
støttesenter mot incest og seksuelle
overgrep

Hauges gate 1, 3019 Drammen tlf 32 04 58 00
bris@drmk.no www.brisenter.org

