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NAUK Aarhus er for piger og kvinder med ASF 14 +.
Vi mødes ca. 1 gang om måneden, og det er gratis
at deltage.
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Vi har også en hemmelig gruppe på Facebook. Man
kan enten tilmelde sig via vores tilmeldingsgruppe,
eller sende en e-mail til tovholderen.
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spørgsmål, så skriv til tovholderen på:
louise@autistiskraadgivning.dk
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