FFHB
FORENINGEN FOR
HJERTESYKE BARN,
VESTFOLD

En liten julehilsen til deg fra oss.
Vi er i ferd med å legge nok et år bak oss.
Ved utgangen av 2017 er vi 264 medlemmer totalt, fordelt på 74 familiemedlemskap og
individuelle medlemmer i Vestfold.
Vi i styret og foreningen generelt fortsetter å jobbe for at alle hjertebarn og deres familier skal ha
gode liv.

Det har vært mange viktige saker på dagsordenen i 2017:
- Vi har fortsatt å jobbe med retningslinjer fra departementet vedrørende pleiepenger.
- Vi har hatt en representant i Brukerutvalget NAV Vestfold, i Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne i Sande kommune, og en representant i Brukerrådet for Helse
og Sosialetaten i Sandefjord Kommune. Vi har også en representant som vara til Nasjonalt
Brukerråd i Statped.
- Vi håper fortsatt det blir opprettet et ungdomsråd ved Sykehuset i Vestfold (SiV).
- Vi har hatt samarbeidsmøte med barneavdelingen på SiV.
- Vi deltar på FFO Vestfolds ledermøter.
- Vi har deltatt på FFHBs Fylkeskonferanser (vår og høst) der tillitvalgte fra hele landet møtes
for å diskutere og få faglig påfyll.
- Vi hadde også dugnad hos Varmefag AS i september, hvor vi stekte vafler og slo av en prat
med forbipasserende.
- Vi har gjennomført kurs for pårørende og lærere i samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret i Tønsberg.
Vi har hatt flere aktiviteter i 2017:
- I februar var det ungdomsleir på Hovden, og i august var det ungdomsleir på Randøya. På
begge leire hadde vi en deltaker fra Vestfold.
- I mars hadde vi årsmøte på Quality Hotel i Tønsberg med pensjonerte barnekardiolog Alf
Meberg med frue som gjester. Det var 11 medlemmer og 3 gjester til stede.
- I april og oktober var det familiesamling på Metro Bowling & Lekeland i Sandefjord. Til
sammen 105 store og små deltok på de to arrangementene.
- I pinsen var vi 10 familier på vår årlige familiesamlig på Daftø.
- Juleforestillingen på Buggegården i desember var en suksess i år også, spesielt for de
minste.
- I desember leverte vi som vanlig julegaver til Barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold.
- Vi har startet med svømmeopplæring og trygg i vann-aktiviteter i oppvarmet basseng, med
35 grader i vannet og godt og varmt i dusj og garderober, hver annen fredag i måneden.
Dette vil foregå fram til april. Her er det plass til flere, og aktiviteten er å anbefale.
Medlemsregistreringen:
Det er fra og med i år åpnet for å registrere alle familiemedlemmer som bor på samme adresse
(registrert i folkeregisteret). Det er viktig for både FFHB nasjonalt og ikke minst FFHB i Vestfold å
få registrert så mange som mulig. Det betyr at vi får mer økonomisk støtte når vi har flere
medlemmer. Kontakt oss hvis du har spørsmål. Det er altså greit å registrere bl.a. alle søsken som
medlemmer.
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Hva skjer i 2018:
- Det blir som vanlig årsmøte på Quality Hotel Tønsberg i løpet av februar. Dato: 27. februar.
Nærmere informasjon kommer.
- I løpet av høsten håper vi å kunne arrangere et nytt seminar for pårørende til barn med
medfødt hjertefeil (familiemedlemmer, besteforeldre, ansatte i bhg/skole, PPT, leger etc).
Seminaret arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Tønsberg. Mer
informasjon kommer. Er det noen som har forslag til temaer vi skal belyse, ber vi om tips.
- Det blir Daftø-tur i pinsen 2018. Invitasjon kommer i løpet av et par uker.
- Familiearrangementer som bowling og lekeland, laserskyting for ungdommene,
ungdomssamling i trampolinepark og familiesamling på Foldvik Gård, er noe av det vi har
på programmet i tillegg til at styret jobber med tiltak for å informere om og bedre
hjertebarna og familienes situasjon.
Hvis noen ønsker at vi skal hjelpe til med råd til barnehage eller skole når det gjelder hjertebarnas
situasjon, kan vil bistå med kunnskap og erfaringer, og hvis ønskelig, delta på møter med
skole/barnehage.

Vi legger fortløpende ut informasjon om våre arrangementer og andre relevante temaer på vår
facebook-side, så følg oss gjerne der og på nettsiden vår:
https://www.facebook.com/Foreningen-for-hjertesyke-barn-Vestfold-286306078103666/?fref=ts
www.ffhb.no/fylkeslag/vestfold

Ta kontakt med oss – om du har spørsmål, forslag til
aktiviteter eller har noe annet på hjertet…
Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!
Hilsen styret i FFHB Vestfold.
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