
Der er koncert med 

Marie Carmen Kop-

pel i Asminderød 

Kirke i Fredensborg 

Onsdag den 31. 

maj 2017 kl. 

19.00. 

Billetter kan købes 

på: www.-

ticketmaster.dk —

tlf. 7015 6565  

Koncerten er for 

ALLE og ikke kun 

for os scleroseram-

te. Vi skal have så 

mange som muligt 

med til koncerten, 

så vi kan få ind-

samlet nogle penge 

til forskning. Del 

endelig i dit net-

værk.  

AL overskud fra 

koncerten vil gå 

til forskning i 

sclerose. 

Marie Carmen Kop-

pel oplevede mis-

tanken om sclerose 

for et par år siden, 

da hun blev alvorlig 

syg. Det viste sig 

dog at være alvorlig 

diabetes. 

Koncert med Marie Carmen Koppel  

Caféaften i Hillerød tirsdag den 16. maj 
2017 

Vi starter caféaften 

op i Hillerød. Første 

gang vil være tirs-

dag den 16. maj 

2017 på China Re-

staurant, Køben-

havnsvej 25, 3400  

Hillerød.  

Det foregår helt 

som i Helsingør. Vi 

mødes kl. 18.00 og 

spiser sammen for 

egen regning, og 

derefter giver lokal-

afdelingen en kop 

kaffe/te.  

De næste caféafte-

ner i Hillerød vil 

være: 

Tirsdag den 22. au-

gust 2017 og  

Tirsdag den 14. no-

vember 2017.  

Vel mødt! 

 

HUSK! 

MAJ måned er måneden, hvor ”vi 

kysser sclerose farvel”! 

Der er mange forskellige arrange-

menter i den forbindelse 

Koncert med Marie Carmen Koppel 1 

Caféaften i Hillerød tirsdag den 16. maj 2017 1 

Legoland lørdag den  17. juni 2017 2 

Kommende arrangementer 2 
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Årgang 2017 nr. 3 

20.04.2017 



 
Kommende arrangementer: 
 
 4. maj 2017—Caféaften i Helsingør 
 16, maj 2017—Caféaften i Hillerød 
 31. maj 2017—World MS Day, koncert 
 1. juni 2017—Caféaften i Helsingør 
 17. juni 2017—Udflugt til Legoland 
 6. juli 2017—Caféaften i Helsingør 
 22. august 2017—Caféaften i Hillerød 
 

Telefon: 2818 8659 

Mail: tlm3070@youmail.dk 
 

 

FORMAND  LAI LA  ROHD E  

MORT ENSEN 

forhånd). Kørestols- og ”Vis-

Hensyn” brugere kan få for-

trinsret i forlystelserne.  

Vi spiser frokost samlet på 

Family Buffet Restaurant. Det 

er buffet og er incl. softdrinks 

og al den softice du kan spise! 

Vi kører hjem igen omkring kl. 

17.00. 

Vi kan få en rabat/en gratis 

ledsager med, hvis du med-

bringer dit ledsagerkort. 

Ved tilmelding bedes du ven-

ligst oplyse om: 

 Antal deltagere, herunder børn 

under 13 år 

 Er du kørestolsbruger 

 Har du rollator  

Der er en fælles tur til Lego-

land lørdag den 17. juni 

2017 for dig og din nærmeste 

pårørende. 

Der vil være opsamling fra 

Helsingør kl. 7.00 og fra Hille-

rød ca. kl. 7.30. Der vil være 

en pause undervejs til Billund.  

Adgangsforholdene i Legoland 

er gode, da der er flisestier 

overalt i parken. Der vil dog 

være enkelte forlystelser, der 

ikke er mulige for kørestols-

brugere. Der er mulighed for 

at låne en kørestol i Legoland 

(dog i begrænset omfang), og 

den skal bestilles på forhånd.  

Der er ligeledes mulighed for 

en ”Vis Hensyn”-ordning ved 

skjult handicap (bestilles på 

 Har du brug for hjælp til at 

komme op i bussen 

  Ledsagerkort 

 Har du brug for ”Vis hensyn-

kort” 

Der er tilmelding senest den 

30. maj 2017 til Marian: 

marian@stofanet.dk  

Det koster 250 kr. pr. person 

at deltage—Børn under 13 år 

er halv pris. Betaling på mo-

bilpay 6079 9356 eller til Dan-

ske Bank, 1551 4845444307. 

Betaling bedes mærket Lego-

land + navn. 

Da der er begrænset plads i 

bussen, vil det være efter 

”først til mølle princippet”. 

 

Legoland lørdag den 17. juni 2017 

SEKRETÆR ULLA LØVIND 

telefon:  4041 6095 eller 4847 6095 

 

mail: ulovind@icloud.com 

Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

www.scleroseforeningen.dk 

Organisation 

http://www.bing.com/images/search?q=legoland&view=detailv2&&id=4E080C2F290FD373FC575E24962A734EB98A41C2&selectedIndex=25&ccid=S1gzGoAw&simid=608025713848617602&thid=OIP.S1gzGoAwfTw2q7hLqUUuxAEsDV

