
 

 

Er du forælder til et 

barn med autisme? 
 

Du har mulighed for at blive en del af et 

netværk for forældre, hvis barn har 

autisme. 

 

I netværket er der plads til at dele op- og 

nedture, erfaringsudveksle, blive lyttet til 

og høre andres fortællinger. Du vil sammen 

med de andre i netværket mærke, at du 

ikke er alene – I er ligesindede. Du er 

velkommen solo og/eller med din partner.  

 

Gruppen ledes af frivillige og deltagelse er 

gratis. Gruppen mødes 2 gange i måneden 

på faste tidspunkter.  

 

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre 

mere om netværket og tilmelding, så 

kontakt netværkets koordinator i Horsens 

Sund By på telefon +45 25 11 93 93 eller 

send en mail til labp@horsens.dk.  
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