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Organ for Landsforeningen We Shall Overcome

Kjære alle medlemmer!

Det har vært en hektisk høst med mye aktiviteter 
som det vil komme mer informasjon om i neste WSO-
post. Medlemstur til Hurdalssjøen, rettighetskurs og 
styreseminar til København hvor vi fikk møte med 
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykitri-
brugere (LAP), har vært noen av aktivitene, i tillegg 
til påvirkningsarbeid ifht lovendringer og utvikling av 
tjenester som respekterer våre menneskerettigheter 
og inkluderer oss som likeverdige borgere i samfun-
net.

I tillegg er vi glad for å endelig kunne invitere til ek-
straordinært landsmøte for å kunne fremlegge fjor-
årets regnskap og årets budsjett. Inkalling er vedlagt.

Utover høsten fortsetter vi med temamøter og kurs 
og den 10 desember braker det løs, med WSO sitt 
årlige julebord. Vi håper det skal komme godt over 50 
i år også.

Vi ønsker alle en fortsatt god høst !

Hilsen styret i WSO

Temamøter/Kurs

Temamøte onsdag  4. oktober  kl 17-19

Visning av filmen «Lykkepillen» for de som ikke fikk 
sett den på Amaliedagene

Temamøte onsdag 1. november kl 17-19. Tema blir 
lyst ut på wso.no

Temamøte onsdag 6. desember blir avlyst pga kon-
flikthåndteringskurset.

Kurs i konflikthåndtering

WSO arrangerer et kurs i konflikthåndtering i samar-
beid med Mental Helse Oslo tirsdag 5. og onsdag 6. 
desember. Lærere vil være to personer fra Sagatun 
Brukerstyrt senter på Hamar. Mer informasjon kom-
mer i neste WSO-posten.

Høsten 2017
4. oktober– Temamøte, Møllergata 12 

7. oktober –  Ekstraordinært landsmøte kl 12-15, se vedlagt innkalling

1. november – Temamøte , Møllergata 12

5 og 6. desember – Kurs i konflikthåndtering, Møllergata 12

10. desember  – Julebord for alle medlemmer kl 17 på Kafe Asylet, Grønland 28
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Velkommen til Julebord på Kafe Asylet .den 10 desember kl 17.00!

Vi gleder oss til julebord og håper mange av dere setter av kvelden til å treffes på en veldig hyggelig 
restaurant med et heller uhyggelig navn (se under). Vi har vårt eget rom så det er mulig med innslag 
av sang, musikk, underholdning, taler, samtaler, osv. Gi beskjed hvis du har noe du ønsker å bidra med.

Kafe Asylet ligger på Grønlands Torg, rett ved Grønland  T-banestasjon og 5 min gange fra Oslo buss-
terminal. 

Medlemmer som må reise langt får dekket 1 overnatting i tillegg til billigste reisevei. Gi beskjed på 
kontoret om du trenger dekking av reise og/eller overnatting, eller om du ønsker noen form for tilret-
telegging. Taxi er også mulig å søke dekning om hvis man sliter med å gå.

Ta kontakt med WSO- kontoret for å melde deg på!

Husk å gi beskjed om hvilket matvalg du ønsker:

Valg 1 Vegetar/Vegan

Valg 2 Pinnekjøtt tallerken

Valg 3 Juletallerken m/ribbe

Det blir også juledessert til alle! WSO betaler maten, men drikke må man betale selv.

Vi håper å se så mange som mulig!

Hilsen WSO
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