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Scleroseforeningen, Lokalafdeling Randers 
Nyhedsbrev nr. 3/2022   

 

Kære medlemmer 

 

Vi har brug for jeres hjælp!!!      
                             

Den næste event, som Randers Lokalafdeling har 

på programmet er: 

 

RAP om KAP, Andevæddeløb på Gudenåen 

Lørdag d. 13. august: 

 

Vi har brug for jeres hjælp til salg af ANDelsbeviser (lodsedler) til 

Andevæddeløbet.  

• Der skal sælges 3000 stk. af 25 kr. 

• Lodsedlerne kan sælges i perioden fra 15. maj til 1. august.  

• Om du kan sælge 10, 50, 100 - eller endnu flere er underordnet – ALT er en hjælp! 

• Der kan vindes masser af flotte præmier. 

 

Lokalafdelingens aktiviteter for medlemmerne og deres familier bliver 

finansieret af overskuddet fra denne event. Det er derfor til fordel for os alle. 
 
 
ANDelsbeviser kan afhentes her: 

(ring/SMS forud og aftal) 

 

1. Flemming Sørensen (Randers SV) - Tlf.: 2819 7399.   

2. Inger-Lise Nielsen (Randers SV) – Tlf: 2227 4256  

3. Bodil Johansen (Randers NV) – Tlf: 2627 8869           

Hvis du har spørgsmål vedr. hvor og hvordan du kan sælge andelsbeviserne: Kontakt Bettina 

Palsbo, tlf.: 6013 6328 eller Inger-Lise Nielsen, tlf.: 2227 4256 

 

Mere om Rap om Kap 
Rap om Kap er Scleroseforeningens festlige og familievenlige event.  

Nummererede plastikænder søsættes i Gudenåen fra den blå bro ved Justesens Plæne og 

svømmer herefter om kap. Der er masser af gode præmier at vinde ved kapløbet. 

Præmierne er hovedsagelig doneret af lokale erhvervsdrivende.   

Overskuddet går bl.a. til Lokalafdelingens aktiviteter for medlemmerne. 

 

Kan du give en hånd med til praktiske opgaver ifm. afvikling af væddeløbet (før, under, efter) 

er det også meget velkomment. Kontakt Bettina Palsbo på ovenstående tlf. nr. 

 

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
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You Go d. 1. Maj - opfølgning:  

 

Mange tak for jeres deltagelse i You Go i Randers 

d. 1. maj. Det var et fint fremmøde og vi var 

meget heldige med vejret. Både børn og voksne 

havde en dejlig gåtur, der også bød på oplevelser 

som f.eks. ”flyvefisk” i Randers havn. 

 

På landsplan deltog ca. 1100 mennesker i You Go 

og der blev indsamlet over 477.000 kr. - penge 

som går til forskning i Sclerose.  

 

Der var 34 lokale You Go arrangeret af 

lokalafdelinger, herunder vores i Randers. 

Herudover alle de øvrige tilmeldte, som gik på 

dagen sammen med venner og familie. 

 

Det er en aktivitet, som Randers Lokalafdeling 

meget gerne vil videreføre – og gerne i lidt større 

skala næste år. 

 

  
 
 
 

 

 

Randers Lokalafdeling på Facebook: 

 
Bliv medlem af Lokalafdelingens Facebookgruppe ”Scleroseforeningen Randers 

Kommune” og følg med i vores opslag og aktiviteter der.  
 
Du kan ansøge om medlemskab her: 

https://www.facebook.com/groups/ScleroseforeningensLokalafdelingIRanders  
 
Ved problemer med at blive optaget, kan du kontakte Administrator Bettina Palsbo 

på: bettina.palsbo@gmail.com  

 

På vegne af bestyrelsen   

Bodil Johansen 
 
 

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx
https://www.facebook.com/groups/ScleroseforeningensLokalafdelingIRanders
mailto:bettina.palsbo@gmail.com

