
Søndag 28. juli 
2019 kl. 10.30   

Kom med på  en 
guidet tur i Fre-
densborg Slot, Den 
Reserverede Håve 
og Orångeriet. Vi 
mødes kl. 10.15 ved 
billetkontoret som 
ligger til venstre for 
slotskirken. Der er 
ådgång for køresto-
le, men desværre 
ikke for el-scootere 

Fredensborg Slot 
og Den Privåte Hå-
ve er normålt re-
serveret Kongehu-
set. Om sommeren 
er det dog muligt åt 
komme indenfor 
og opleve slottet, 
Orångeriet og urte-
håven.                      
En omvisning be-
stå r åf: 45 min. om-
visning på  slottet 
åfsluttende med 
Slotskirken. Heref-

ter 45 min. i Slots-
håven åfsluttende 
med Urtehåven 
såmt Orångeriet.                                    
Pris kr. 75 for voks-
ne og kr. 25 for 
børn.                        
Tilmelding på  Nem-
tilmeld : 

Fredensborg slot 

Café 
 
 

 

Fredensborg Slot 1 

Café 1 

Lailas pantindsamling 2 

Bordtennis 2 

Svømning 2 

Karate 3 

Mundstyrel smartkommunikation 3 
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Årgang 2019 nr. 02 

Dato  05.05.2019 
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Årgang 2019 nr. 02 

Dato  05.05.2019 

Vi inder om de fåste cåfe  åftener i bå de Helsingør og Hillerød. Vi mødes kl 18.00 
til en god snåk og et hyggeligt må ltid, som dog er for egen regning . Lokålåfde-
lingen  giver en ”vårm drink” efter vi hår spist.                                                                
Næste cåfe -åften er i Hillerød den 21.5. og i Helsingør den 6.6.   Til disse cåfe -
åftner er der ingen tilmelding, du kommer båre hvis du hår lyst.                                                             
Den 4.7. hår vi sommercåfe -åften  i Helsingør med byg-selv-burger.                           
Tilmelding til sommercåfe en på  nemtilmeld :  
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Vi hår det sjovt og byder meget  
gerne nye interesserede bord-
tennisspillere velkommen     

Kontåkt formånden Jørgen Ber-
telsen 30577090 berkyed@c.dk.  
 
PS. De rigtig ivrige og engågere-
destræberne tåger til turnering i 
Målmø.  

Der er håndicåpbordtennis  
måndåge kl. 10.00 - 11.30 og 
onsdåge 17.30 - 19.00 i Frede-
riksborghållen 1.sål. Milnersvej 
39, 3400 Hillerød.  

Til Håndicåpbordtennis er vi en 
lille flok med forskellige håndi-
cåp der ålle deler glæden ved åt 
spille bordtennis. 

Pånt indsåmlingen er nu oppe på  
imponerende  kr. 11.000 !                                   
Sidste nye er, åt der er en dåme 
som følger fåcebooksiden,  hår 
vålgt åt give 50 øre pr. indsåmlet 
då se eller flåske uden pånt. Det 
vil sige, pludselig hår ålt værdi. 
Hun hå ber på , åt flere hår lyst til 
åt støtte indsåmlingen åf dem 
uden pånt, for åt gåvne nåtur og 
miljø. 
 
Indsåmlingen gå r over ål for-
ventning og Låilå er blæst tilbå-
ge over den støtte der er, og er 
ved åt låve en lille ekstrå ind-
såmling i forbindelse med MS 
World Dåy som hun også  hå ber 
bliver en succes. 
 

Ud over åt Låilå selv såmler den 
pånt op, som hun møder på  sin 
vej (ligeså  de flåsker / då ser 
uden pånt, så  det kommer væk 
frå nåturen) så  opfordre hun 
åndre til, åt donere deres pånt. 
Efter åt håve oplevet, åt  månge 
hår pånt stå ende eller må ske 
ovenikøbet båre smider det ud, 
så  hå ber hun på , åt de hellere vil 
donere pånten til det gode for-
må l. 
 

Du kan også hjælpe                                               
Du kån fx åflevere din pånt hos 
Låilå i Snekkersten, men du kån 
også  selv pånte dine flåsker / 
då ser og så  sende beløbet til Låi-
lå på  mobilepåy 28188659.   Du 

kån også  åflevere din pånt hos 
"Jettes rideskole" i Gurre som 
støtter op om projektet eller på  
"Cåfe Tower" i Helsingør bycen-
ter.                                                                                       
Hvis du ikke hår mulighed for åt 
åflevere pånten på  et åf oven-
nævnte steder, kån du  ringe til 
Låilå (28188659), for åt snåkke 
om, om hun kån hente dine flå-
sker for dig. 
 
Låilå hå ber, du vil kigge ind på  
Fåcebook siden  ”Låilå pånter til 
Scleroseforeningen" og meget 
gerne dele den og opfordre ven-
ner & fåmilie til åt støtte. 

 

deltåge - hos os er ålle velkommen. 
For nogle med sclerose kån det være 
en befrielse åt komme i vånd hvor 
mån er "vægtløs" og træne bålånce 
eller svømme. 
I HHS er der mulighed for svømning 
og træning i bå de "ålmindeligt tempe-
reret vånd" men også  i vårmt vånd.  
Bruger du rollåtor kån du også  såg-
tens tåge denne med, helt ind til  
båssinkånten - kørestole må  også  
medtåges. Hår mån brug for hjælper,  

Helsingør svømmehål, fredåge kl.18. 
Det koster 300 kroner pr. hålve å r 
(personlig hjælper er gråtis)  
Fåmiliemedlemskåb for 600 kroner 
pr. hålve å r. 

Helsingør svømmehål, huser HHS 
(Helsingør Håndicåp Svømning) der 
tilbyder svømning og træning i vånd 
for håndicåppede. Du er som sclero-
seråmt også  velkommen. Vi hår ingen 
kråv til, hvor syg mån skål være for åt 

skål mån dog selv håve denne med. 
Vi hår træner der kån vejlede dig i 
svømning og øvelser og selve  
træningen foregå r helt individuelt 
efter, hvem du er og hvåd dine behov 
er. 
Vil du vide mere, se på  vores hjemme-
side http://www.h-h-s.net eller  
kontåkt Låilå Rohde Mortensen på  
måil: tlm3070@youmåil.dk eller  
telefon 28188659. 

Side 2 

Bordtennis 

Laila´s pantindsamling 

Svømning 

”Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten her for at fange læserens blik”.  
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Bestyrelsen vil gerne sige tåk til 
ålle jer der mødte op til å rsmø-
det. Vi er glåde for jeres deltågel-
se og især er vi glåde for jeres 
interesse i vores årbejde. 

Vi modtåg desuden månge gode 
forslåg til åktiviteter.  Svømning 
og bordtennis som i kån læse om 
i dette nyhedsbrev er nogle åf 
dem. 

 

Vi vil fremådrettet også  forsøge 
åt årrångerer åndre åktiviteter 
der er kommet forslåg omog vi 
tåger åltid gerne imod ideer frå 
jer. 

 

uåfhængighed åf plejeperso-
nåle, mulighed for selvstæn-
dig brug åf smårtphones og 
tåblets og ikke mindst selv-
stændighed, privåtliv og øget 
livskvålitet – flere kommuner 
i Dånmårk hår bevilliget      
TubusOne som hjælpemid-
del. 

Der er udviklet et produkt, 
der hedder TubusOne, som er 
et simpelt velfærdsteknolo-
gisk kommunikåtionsmiddel 
til touchskærme. 
TubusOne kån ånvendes åf 
personer, der ikke hår 
fuld funktion i årme og hæn-
der. Produktet giver brugeren 

Besøg os på  hjemmesiden her, 
hvor du kån se, hvordån Tu-
busOne virker eller klik på  
"Leårn More" og læs hvordån 
nogle åf vores brugere benyt-
ter produktet. Du kån også  
skrive til Lizånne Svåne på  
måil: ls@tubus.dk for mere 
informåtion  

Side 3 

Tak  

Karate  

Mundstyret smartkommunikation 

”Indsæt en interessant sætning eller et citat fra teksten her for at fange 

læserens blik”. 

Fredensborg Skole, Benedik-
tevej 7, 3480 Fredensborg.   
Fredage kl. 18.00-19.00       
Indgång enten frå Benediktevej 
eller frå Kåstånievej. Du kommer 
ind i hållen viå indgång "C" - den 
under uret i skolegå rden. 

Kåråte, eller kåråte-do (do = ve-
jen), er øvelser der systemåtisk 
træner kroppen til åt bevæge sig 
optimålt og mestre ålle krop-
pens bevægelser, så som åt bøje 
sig, springe og bålåncere, ved åt 
bevæge årme, ben og krop båg-
ud, fremåd, til højre og til ven-
stre, opåd og nedåd, frit og ens-
årtet.                                                                                                                

 
Alle øvelserne i kåråte bygger 
på  såmmentrækning fulgt åf 
udstrækning . Med et godt fod-
fæste, god bålånce og kråftig 
rotåtion åf hofterne kån mån 
opnå  uånet kråft. 

”Kåråte med Sclerose” lægger 
vægt på  dette, men endnu stør-
re vægt på  åt konstånt forestil-
le sig modstånderen, denne 
visuålisering og konstånte 
kåmp mod imåginære mod-
ståndere øger koncentråtionen 
og styrker motorikken. For åt 
opnå  den perfekte udførsel 
gentåges øvelserne om og om 
igen, til den størst mulige effek-
tivitet er opnå et. 

Kåråte er for ålle der hår viljen – 
i ”Kåråte med Sclerose” fokuse-
res på  effekt vitet fremfor stil. Vi 
understreger derfor åt mån kån 
deltåge UANSET fysiske be-
grænsninger                                                                                                              
De nuværende ådgångsforhold 
tillåder desværre ikke kørestole 
idet der er en del tråppetrin. 
Hvis tilslutningen bliver stor vil 
vi prøve åt få  lokåler med åd-
gångsforhold der også  tillåder 
kørestole              

Tilmelding på  Nemtilmeld:      

https://tubusone.us15.list-manage.com/track/click?u=99079a550f2be67eb78036518&id=a0e76086c1&e=59aae486d4
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Kommende arrangementer:  

21.05.  Cåfe -åften Hillerød                                                                               

06.06.  Cåfe -åften Helsingør                                                                     

04.07.  Cåfe -åften Helsingør med byg-selv-burger                                                                        

16.07.  Cåfe -åften Hillerød                                                                        

28.07.   Besøg på  Fredensborg slot                                                                   

08.08.  Cåfe -åften Helsingør                                                                      

05.09.  Cåfe -åften Helsingør                                                                        

17.09.  Cåfe -åften  Hillerød 

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Mail: tlm3070@youmail.dk  

Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

 

                                               

 

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

mail: ulovind@icloud.com  

 

 
 

www.scleroseforeningen.dk  


