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Scleroseforeningen Randers 
Nyhedsbrev nr. 1/2019   

Kære medlemmer 

 

Godt nytår 2019. 

 

Så er vi allerede langt henne i det nye år, og hvis du undrer dig over, 

hvor Nyhedsbrevet er blevet af, så er det her nu.  

Og hvorfor det først kommer nu, er der flere grunde til. Det skal for det 

første planlægges og aftales, når vi skal have et arrangement på banen, 

og så skal der også helst være nogle nyheder, historier eller gode 

oplevelser, man har lyst til at dele. Her er det småt med indlæg, ja faktisk 

kniber det med, at redaktionen modtager noget overhovedet. 

 

Det mest optimale ville være, at vi hver gang vi har et arrangement eller 

tilbud til vore medlemmer, sendte vi en mail til alle.  

I dag får ca. 105 Nyhedsbrevet pr. mail og ca. 65 med posten. 

Det betyder ikke noget at sende til mange pr. mail, men det er både 

tidskrævende og dyrt at sende breve. Det magter vi simpelthen ikke. 

 

Derfor ændrer vi for en tid på Nyhedsbrev konceptet, og ser hvad det har 

af betydning for vores medlemmer. 

 

Foreløbig frem til sommerferien sendes materiale fra lokalafdelingen ud til 

alle, der har mail adresser, og samtidig bliver materialet lagt på Randers 

lokalafdeling siden på hjemmesiden www.Scleroseforeningen.dk  

 

Hvis det giver anledning til kommentarer eller lignende, er alle velkomne 

til at rette henvendelse til bestyrelsen. Vi tager jeres henvendelse 

alvorligt og skal naturligvis nok reagere og tilbagemelde på henvendelsen. 

 

Måtte du have forslag til arrangementer, eller har lyst til at skrive et 

indlæg til Nyhedsbrevet, hører vi også gerne fra dig. 

 

http://www.scleroseforeningen.dk/
http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx
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Længere henne i Nyhedsbrevet kan du se, hvornår Lokalafdelingen har 

årsmøde, og her vil bestyrelsen også gerne have en drøftelse med 

medlemmerne om den nye ordnings fordele og ulemper. 

 

Igen vil bestyrelsen appelere til, at rigtig mange - står op for hinanden 

søndag den 08. september 2019 -  og hjælper til med 

husstandsindsamlingen. 

 

Der kommer mere information om husstandsindsamlingen i dagspressen 

og på Scleroseforeningens hjemmeside og nu her i Nyhedsbrevet, men du 

kan altid ringe til Bodil, Eva eller Flemming, som igen bliver 

indsamlingsledere i Randers området. 

 

På vegne af bestyrelsen  Flemming Sørensen                                                                    

 

_____________________________________________ 
 
Vigtige datoer: 

 

26. februar - Oplæg CBD en cannabisolie. (se her i brevet) 
 
26. marts - Årsmøde i Lokalforeningen. (se her i brevet) 

 

Sidst i maj – Lokalforeningens sommerfest på Randers 
Naturskole. Program - oplæg om naturskolen og omgivelser, sejlads 

på Gudenåen, mad og hygge. (dato endnu ikke fastlagt).  
 

10. august – Rap om Kap på Gudenåen 
   
8. september -Scleroseforeningens husstandsindsamling 
 

 
KOM PÅ LOKALAFDELINGENS FACE- BOOK  
 

Scleroseforeningen Lokalafdeling for Randers. 

Ønsker du at blive tilmeldt gruppen, skal du gøre følgende:  

Kontakt: Eva (evaebjerre@gmail.com  )  

Bed om at komme på facebookgruppen, og oplys samtidig dit fulde navn 
og e-mail adresse, som du anvendte til at oprette dit medlemskab af  
Facebook. 

mailto:evaebjerre@gmail.com
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Medlemsmøde den 26. februar 
  

Oplæg om CBD olien fra cannabisplanten 

 
Tirsdag den 26. februar kl. 18.30 – 20.00 

 

Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 89200 Randers NV 

 

Claus Elsborg og Mary Elisabeth Holm fortæller om deres egne erfaringer 

med CBD olien & salve og om den seneste forskning vedr. CBD 

produkterne fra Kannaway . Det eneste produkt på markedet som 

garanteret er fri for THC.  

Oplægget varer 30 - 45 min hvor Claus og Mary vil gøre os klogere på det 

endocannabinoide system og hvorfor / hvordanCBD produkter hjælper 

vore kroppe til at komme i balance og især, hvordan man forebyggende 

kan anvende produkterne. De er meget optaget af etikken, og de vil på 

ingen måde love, “ at det virker på dette og hint” ligesom de heller ikke 

må komme med lægelige anprisninger, men de må heldigvis gerne 

fortælle om de mange forskellige testimonials (anbefalinger fra kunder), 

som de dagligt modtager i en facebook gruppe til brug for brugere af 

vores produkter.  

De er også særlig glade for, at et af vores medlemmer Anita Jørgensen  

har sagt ja tak til, at fortælle hendes egen historie om, hvordan brugen af 

VAP’en (inhalator) hvor man indtager koncentreret CBD olie direkte ned i 

lungerne har vist sig at have en tydelig effekt for hende.  

Tilmelding nødvendigt senest den 22. februar til ------ 
Bodil Bjerre – mail bkbjerre@gamail.com mobil 22102398 

mailto:bkbjerre@gamail.com
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ÅRSMØDE 2019 
Lokalafdeling Randers 

 

Tirsdag den 26. marts, kl. 19.00  

 Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV 

 

DAGSORDEN 
 

Valg af dirigent.  

1. Valg af referent. 

2. Bestyrelsens beretning 2018 – 19. 

3. Godkendelse af årsrapport/beretning. 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan.  

5. Godkendelse af budget/regnskab 2018 – 2019. 

6. Forslag til budget 2019 – 2020.  

7. Indkomne forslag.  

Skal være formanden i hænde senest den 19. marts 2019 

8. Valg af kasserer. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

11. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. 

12. Valg af revisor. 

13. Eventuelt. 

 
Har du lyst til at spise med kl. 18.00 skal du tilmelde dig senest den 
18. marts til Bodil Bjerre, bkbjerre@gmail.com eller mobil 2210 2398. 
 
 

Hjernecenter Randers er tilgængelig 

 
Ring 28197399 hvis du har brug for hjælp når du ankommer. 

 

mailto:bkbjerre@gmail.com
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HUSSTANDSINDSAMLING 2019 
 
Søndag den . 8. september 2019 afholdes Scleroseforeningens 
husstandsindsamling. Vi har søgt om indsamlingstilladelse fra 

Indsamlingsnævnet, og i år fik vi altså tilladelse til at samle ind i til at 
samle ind i hele landet, og det glæder vi os allerede meget til. 
 

Det er en unik chance for at skabe en god indsamling til fordel for 
mennesker med sclerose og den vigtige forskning i sygdommen. Vi 
glæder os meget til at vise, at vi sammen med en masse seje indsamlere 

og frivillige kan skabe et flot indsamlingsresultat. Husstandsindsamlingen 
er den dag på året, hvor Scleroseforeningen aktiverer flest medlemmer og 
frivillige på samme dag, og det er vi virkelig glade for.   

 
Sådan kan du være med i husstandsindsamlingen 
Vil du også være med til at samle ind til forskning i sclerose og gøre livet 

lettere for de mange mennesker med sclerose? Meld dig som enten 
indsamler eller indsamlingsleder. 
 

Som indsamler går du fra dør til dør på en given rute i et område, du 
selv ønsker. Du modtager en indsamlingspose, som er en helt ny type 

indsamlingsbøsse, direkte med posten sammen med et billede af din rute. 
Når du har gået din rute, afleverer du det indsamlede beløb til en lokal 
indsamlingsleder, hvor du får optalt din indsamlingspose og får et stort 

TAK, et high five eller et kram!  

Vi står op for hinanden – 
Søndag den 8. september 2019 

Vær med til at gøre en forskel for en verden uden sclerose ! 

Vil du hjælpe med Hustandsindsamlingen eller har du spørgsmål 

vedr. Indsamlingen, så kontakt Bodil Bjerre på  

mail bkbjerre@gmail.com / mobil 22102398  eller 

Flemming Sørensen mail fselsuget@me.com mobil 28197399 

 
Så reserver søndag den 8. september 2019 og vær med til at 

hjælpe i kampen mod sclerose. 
 

 

 

 

 

 

mailto:bkbjerre@gmail.com
mailto:fselsuget@me.com
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OPFORDRING TIL ALLE:   Vil du være med til at gøre Nyhedsbrevet 

mere spændende og nærværende, så skriv et indlæg til næste 

Nyhedsbrev. 

- det kan være at du har noget, du gerne vil bringe til andre 
- det kan være, en rigtig god oplevelse ,du gerne vil dele med andre 

- eller en mindre god oplevelse som andre kan lære af 
- det kan også være et forslag til et medlems arrangement/tur 

- eller et forslag om at I mødes en mindre gruppe 
- eller ting du går og tænker kunne være anderledes eller gøres mere 

spændende 
- Indlæg skal sendes til Flemming på mail  fselsuget@me.com  

SCLEROSEFORENINGENS LOKALAFDELING RANDERS 
 

FORMAND 

 
Flemming Sørensen 

 
fslsuget@me.com 

 

Ålborggade 24 
8940  Randers SV 

Tlf. 86433399 / 28197399  

 

KASSERER 

 
Inger-Lise Nielsen 

 
inger-lise@nielsen.mail.dk 

 

Pramdragervej 2 
8940  Randers SV 

Tlf.  22274256 

 

SEKRETÆR 

 
Eva Bjerre 

 
evaebjerre@gmail.com 

 

Gammel Randersvej 43 
8990  Fårup 

Tlf. 86452010 / 29802010 

 

NÆSTFORMAND 

FRIVILLIGANSVARLIG 

 
Bodil Bjerre 

 
bkbjerre@gmail.com 

 

Kølbakken 8 
8990  Fårup 

Tlf. 86452398 / 22102398 
 

 

BESTYRELSESMEDLEM 

 

 
Britta Knudsen 

 
Britta-boerge@webspeed.dk 

 

Løvenholmvej 52a 
8930  Randers NØ 

Tlf. 29476114 

 

BESTYRELSESMEDLEM 

 

 
Bettina Palsbo Jensen 

 
Bettina.palsbo@gmail.com 
 
Langagervej 16. b 
Øster Velling 
8920 Randers NV 
Tlf. 60136328 

 

SUPPLEANT 
 

Hanne Kaas 
 

Hannek1967@gmail.com  

 
Koldingvej 7, 8940  

Randers SV 

Tlf. 28513857 

 

 
 
 

 

BEMÆRK! Hvis du ikke får Nyhedsbrevet så kontakt følgende adresse: 

scleroseforeningenranders@gmail.com 
 
Lokalafdelingens adresse:    Scleroseforeningen – Lokalafdeling Randers.  

c/o. Flemming Sørensen, Aalborggade 24 8940 Randers SV. 

  

mailto:fselsuget@me.com
mailto:fslsuget@me.com
mailto:inger-lise@nielsen.mail.dk
mailto:evaebjerre@gmail.com
mailto:bkbjerre@gmail.com
mailto:Britta-boerge@webspeed.dk
mailto:Bettina.palsbo@gmail.com
mailto:Hannek1967@gmail.com
mailto:scleroseforeningenranders@gmail.com
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