
 

 

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Randers 
Nyhedsbrev nr. 4/2022   

 

Kære medlemmer 

Sommeren er over os og vi håber på masser af solskinstimer og fantastiske ferieoplevelser for 

alle. 

 

Hermed nyhedsbrev fra jeres lokalafdeling, hvor I får information om planlagte events og 

medlemsaktiviteter i lokalafdelingen. Desuden andre relevante tilbud.  

 

Vi vil gerne takke for jeres store opbakning ifm. salg af lodder til årets Rap om Kap.  

Der er fuld gang i salget og med en sidste afgørende indsats fra jeres side, er vi sikre 

på at nå i mål med salget af de 3000 lodsedler (ANDelsbeviser) inden d. 1. august. Se 

mere nedenfor. 
 
 
Herunder først et hurtigt overblik over de planlagte aktiviteter i lokalafdelingen. Dernæst en 

uddybende beskrivelse af de enkelte aktiviteter, hvor der også er oplysninger vedr. tilmelding. 

Lokalafdelingen er i fuld gang med at planlægge efterårets aktiviteter for jer medlemmer. Mere 

info følger, når aftaler og datoer er på plads. 

 
 

På vegne af bestyrelsen   

Bodil Johansen 

 
 

Til Kalenderen: 
 
Lørdag d. 13. august: RAP om KAP  

▪ Andevæddeløb på Gudenåen i Randers Festuge 

Scleroseforeningens festlige og familievenlige event.  

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

Søndag d. 11. september: Scleroseindsamlingen 2022 

▪ Sammen mod Sclerose 

Landsdækkende indsamling, hvor vi er på gaden og samler ind til forskning i Sclerose og 

patientstøtte. 

 

Lørdag. d. 26. november: Julearrangement i lokalafdelingen 

▪ Vi ser frem til en hyggelige eftermiddag for medlemmerne og deres familier.  

 

 

 

 
 

http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx


Aktiviteter i Lokalafdeling Randers: 

 

Lørdag d. 13. august, Kl. 11.30: RAP om KAP  

▪ Andevæddeløb på Gudenåen i Randers Festuge 
 

Kom og vær med til 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.   
 
Vi har stadig brug for jeres hjælp til salg af ANDelsbeviser (lodsedler) til 

Andevæddeløbet.  

• Der skal sælges 3000 stk. af 25 kr. 

• Lodsedlerne kan sælges helt frem til d. 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. 

 

Støt op om denne event: Lokalafdelingens aktiviteter for medlemmerne og deres 

familier bliver finansieret af overskud fra denne event. Det er altså til vores fælles 

fordel. 
 

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 
   
Kan du give en hånd med til praktiske opgaver ifm. afvikling af væddeløbet, er det også meget 

velkomment. Kontakt Bettina Palsbo på ovenst. tlf. nr. 

 

Søndag d. 11. september: Scleroseindsamlingen 2022 

▪ Sammen mod Sclerose 
 

Landsdækkende indsamling, hvor vi er på gaden og 

samler ind til forskning i Sclerose og patientstøtte, for at 

sikre bedre behandling og bedre vilkår for de 17.747 

danskere, som lever med sclerose hver eneste dag. 
 

Ved Scleroseindsamlingen i 2021 blev der indsamlet 

5,8 millioner kroner.  
 

Lad os sammen kæmpe for en verden uden sclerose og for en bedre hverdag for alle, 

der har sclerose inde på livet.  



 

Giv en hånd med ved den landsdækkende indsamling d. 11. september.  

Sådan kan du være med: 

Du kan vælge at gå en rute, fra dør til dør, i dit lokalområde eller at stå/sidde foran en 

forretning, - alt efter hvad du nu bedst kan. Tag fat i familie, venner og hele dit netværk, så de 

kan hjælpe til. Jo flere indsamlere vi er, des bedre. 

Du kan læse meget mere – og melde dig til indsamlingen via Scleroseforeningens 

hjemmeside:  

https://sammenmodsclerose.dk/ 

 

  

 

Øvrige nyheder: 

2. - 3. september, 2022: Gudenåcamp  

▪ Friluftsliv og naturoplevelser er for alle! 

Velkommen til denne camp, hvor også personer med varierede 

funktionsnedsættelser kan være med og få en helt unik naturoplevelse på Randers 

Naturcenter, Gudenåen og Randers Fjord.  

Deltagelse er gratis 

Tilmelding til disse kan ske fra 15/8 på Naturcenter@randers.dk eller på tlf. 86432537. 

Tilmeldinger sker efter ”først til mølle” princippet. 

For yderligere oplysninger se hele opslaget her:  

https://www.scleroseforeningen.dk/randers/gudenaacamp-2-3-september-2022  

 

 

 

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  
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