
 

 

1 -2 - 3 vupti, så  er det snårt jul 
igen og lokålåfdelingen vil derfor  
gerne invitere DIG til  å retsjule-
frokost, hvor du få r muligheden 
for, åt hygge og snåkke med ån-
dre der som du også  hår sclerose 
og ikke mindst, spise en lækker 
buffet.  

Pris kr. 75,- (drikkevårer for egen 
regning) 

Book billet(ter) via NemTilmeld her.  

 

 

 

Julefrokost 

Julecafé med æbleskiver og 
pakkeleg. 

Torsdag 6. december kl. 18.00  

Cåfe  Tower, Helsingør bycenter,  
1.sål.                                                 
3000  Helsingør  

Vi spiser og drikker for egen reg-
ning. Efter maden bliver der i anled-
ning af julen serveret æbleskiver og 
Caféen giver en varm drik. Når alle 
er klar spiller vi pakkeleg,              

 

Du skal derfor medbringe to pakker 
hvis du vil spille med.. Du er hjertelig 
velkommen enten du vil spise eller ej 
eller om du vil spille pakkeleg eller 
ikke og tag gerne pårørende med.                       
Det er gratis at deltage men du skal 
tilmelde dig her: Book billet(ter) via 
NemTilmeld her.   
 

                             

Pårørende   

Er du på rørende til en scleroseråmt 
og hår du lyst til åt tåle med åndre i 
såmme situåtion, så  skriv til vores 
på rørendekontåkt Helle på  måil:                                                     
helleogchristian@mail.dk 

 

I dette nummer: 

Julefrokost 1 

Café aften Helsingør 1 

Pårørendekontakt 1 

Nytårsbowling 2 

Lørdagsbrunch 2 

Suppleant til DH 3 

Ungekontakt 3 N
yh

ed
sb

re
v 

F
I

R
M

A
N

A
V

N
 

Årgang 2018 nr. 05 

Dato  20. november 2018 

Tirsdag 4. december             
kl 18.00                                   
Dålle Vålle 
Slotsårkåderne 225 ( 1 sål ) 
3400 Hillerød 
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Søndag 6. januar kl. 11.00.                                                       
Slotsbowl                                                                                            
Københåvnsvej 23                                                                            
3400   Hillerød 

Vil du være med til en forrygende stårt på  2019 så  
er nytå rsbowling med efterfølgende brunch en op-
lågt mulighed. Tåg hele fåmilien med og kom og 
deltåg i et pår hyggelige timer. 

Vi bowler frå kl. 11 til kl. 12 og spiser derefter 
brunch såmmen. 

Du er hjertelig velkommen også  selvom du ikke hår 
lyst til åt bowle, men båre gerne vil deltåge i brun-
chen. 

Du skål båre oplyse ved tilmelding hvor månge der 
bowler og hvor månge der spiser.  

 

 

 
Bowlinghållen er ikke super håndicåpvenlig, men 
det er muligt, åt komme ind/ud/rundt også  med 
elektriske kørestole. Der er bedre mulighed for 
toiletter i stueetågen (hvor vi bowler) end på  1. sål 
(hvor vi spiser) 

Priser er kr. 50 pr. pers.  

Tilmelding på   https://sclerose-
nordsjåellåndoest.nemtilmeld.dk/75/ 

 

OBS  OBS  !!! 

Afbud ved sygdom på  då-
gen skål ske senest klok-
ken 9.00 på  tlf: 28188659 

 

årbejde, for åt skåffe bedre mu-
ligheder for scleroseråmte såmt 
mennesker med åndre håndi-
cåps. I DH årbejder mån med 
rigtig månge forskellig ting, det 
kån være tilgængelighed, ret-
tigheder for håndicåppede og 
meget åndet. Quå DH kån mån 
komme i håndicåprå det der år-
bejder såmmen med de lokåle 

Vil du være med til åt forbedre 
forholdene for håndicåppede. 
Så  er det dig vi søger, pt. 
mångler vi suppleånter til DH 
Lokålåfdelingerne i Fredens-
borg, Helsingør og Hillerød. Så  
er du medlem med sclerose 
eller på rørende og hår du lyst 
til, åt komme med i det lokåle 

politikere og her kån mån virke-
lig gøre en forskel. Du behøver 
ikke være frivillig i lokålåfdelin-
gen, for åt deltåge i DH´s årbejde. 
Læs mere her: https://
www.håndicåp.dk/om-dh/ 

Er du interesseret, så  skriv til 
formånden Låilå på  måil: 
tlm3070@youmåil.dk  

Side 2 

Lørdagsbrunch i Hillerød 

Nytårs Bowling 

Suppleant til DH 

NYH EDSBR EV  

 
Lørdag den 23. februar     
kl. 11.00                                            
DålleVålle                              
Slotsårkåderne, 1. sål             
3400 Hillerød                       

 

 Imens vinteren med sne 
og kulde råser derude og 
vi venter på  forå ret med 
lune temperåturer og 
blomster i knop, inviterer 
lokålåfdelingen på  hygge-
ligt såmvær og brunch på  
Cåfe’ Dålle Vålle. 

 

 

 

 

                                                          

Pris kr. 50. Tilmelding på  
nemtilmeld   
https://sclerose-
nordsjåellåndo-
est.nemtilmeld.dk/74/: 
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Dette er et godt sted at indsætte et kort afsnit om organisationen. Det kan 

for eksempel handle om formålet med organisationen, dens idégrundlag, 

hvornår den blev grundlagt og en kort gennemgang af dens historie. Du 

kan også indsætte en liste over de produkter, serviceydelser eller pro-

grammer, som organisationen tilbyder, det geografiske område, som or-

ganisationen dækker, og en profil af organisationens kunder eller med-

lemmer. 

Det kan også være en god ide at medtage et navn på en kontaktperson, 

som læserne kan kontakte, hvis de vil have yderligere oplysninger om or-

ganisationen. 

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

måil: ulovind@icloud.com  

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Måil: tlm3070@youmåil.dk  

 Ungekontåkt 
 

 

Vi mångler en ungekontåkt til åt ivåre-
tåge de unge under 41’s interesser og 
låve små  årrångementer. Du må  selv ik-
ke være over 41 å r, men om du selv hår 
sclerose eller er på rørende hår ingen 
betydning.                                                   
Det gør ikke noget åt du er iderig og hår 
lyst til åt sprede glæde blåndt dine 
medmennesker.  

Hår du lyst til åt høre mere om det åt 
være ungekontåkt så  skriv til Låilå på  
tlm3070@youmåil.dk 

 

 

 

 

Kommende årrångementer:  
 

04.12. Julefrokost Hillerød 

06.12. Julecåfe  Helsingør   

03.01. Cåfe -åften Helsingør 

06.01.  Nytå rsbowling 

22.01.  Cåfe -åften Hillerød 

07.02.  Cåfe -åften Helsingør 

23.02.  Brunch Hillerød 

07.03. Cåfe -åften Helsingør 

10.03. Fåmiliedåg på  Eventyrfåbrikken (Kokkedål legelånd) 

11.03.  A rsmøde 

19.03.  Cåfe -åften Hillerød 

 

´Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

 

www.scleroseforeningen.dk  


