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AUGUST 

Cafe aften - Tirsdag 13. august kl. 19.00 – 21.30
Vi mødes til en kop kaffe/the og et stykke kage. Alle er velkomne til en hyggelig aften,
hvor vi kan have et par hyggelige timer sammen. Der er tid til både sjov og alvor.
Stedet er handicapvenligt. 

Sted: Hotel Lisboa, Søndergade 248, 9900 Frederikshavn
Pris: Medlemmer 30 kr. – ikke medlemmer 60 kr. Gerne aftalte penge
Der er ingen tilmelding – bare mød op.
 

SEPTEMBER - Landsindsamlingen  

www.scleroseforeningen.dk/sammen-mod-sclerose

STØT INDSAMLINGEN
Søndag den 8. september 

INDSAMLINGSLEDER FREDERIKSHAVN: 
Lenette Hein, De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

INDSAMLINGSLEDER SKAGEN: 
Børge Bondeven Frederiksen, Kulturhus Kappelborg, 9990 Skagen

INDSAMLINGSLEDER SÆBY: 
Inge Merete Zahl Larsen, Nejsiggyden 9, 9300 Sæby

MØD EN ÆGTE KRIMINALTEKNIKER

Onsdag 18. september kl. 19.00 - 21.30

Kim Christian Karred Larsen har været ansat i politiet siden  
1984, de sidste 25 år som kriminaltekniker i rigspolitiet.
I det daglige assisterer Kim og hans kollegaer politikredse i hele  
landet i sager, der kræver specielt udstyr og kompetencer.

De er det danske CSI som mange kender fra tv. De er ofte i drabssager  
eller større komplekse hændelser de arbejder med. Ud over Kims daglige  
arbejde kommer han også lidt ind på missioner i Kosovo, Irak  
og Afghanistan og måske også et lille smut til Grønland.

Sted: De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn
Pris: Medlemmer 30 kr. – ikke medlemmer 60 kr. Gerne aftalte penge

Tilmelding: senest mandag den 16. september via hjemmesiden  
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/frederikshavn-og-laeso/  
eller til Lenette Hein, Tlf. 2233 1618 – sclerosefrh@gmail.com

OKTOBER

Café-dag - Lørdag den 12. oktober kl. 10.00 – 12.00
Vi mødes til en kop kaffe/the og et stykke kage. Alle er velkomne til en hyggelig aften,
hvor vi kan have et par hyggelige timer sammen. Der er tid til både sjov og alvor.
Stedet er handicapvenligt. 

Sted: De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn 
Pris: Medlemmer 30 kr. – ikke medlemmer 60 kr. Gerne aftalte penge
Der er ingen tilmelding – bare mød op.

VENNER OG FAMILIE
MOD SCLEROSE



Pårørendemøde – Mandag den 21.oktober 
kl. 18.00 til mad (for egen regning) for de, der har tid og lyst
Kaffe/the og hyggeligt samvær kl. 19.00 – 21.00
Sted: Cafe Feen, Danmarksgade 5c, 9900 Frederikshavn
Pris: Medlem 30 kr.—ikke medlem 60 kr. Ingen tilmelding—bare mød op.

Når den uønskede gæst sclerose ankommer, skaber det ikke alene  
problemer for den person som får diagnosen.
Resten af familien og andre i omgangskredsen står også lige pludselig i en ny og svær situation. 
Her viser erfaringerne, at det er en hjælp for de pårørende at mødes med andre i samme situa-
tion. At få et forum hvor alle ved, hvad det er man lever i, kæmper med og tænker på. Hvor man 
kan dele sine tanker og støtte hinanden.
For yderligere spørgsmål, kontakt Per Larsen 3098 5364 

”Gammeldags” bankospil med mulighed for at vinde fine præmier                   
 Onsdag den 23. oktober
Sted: De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn
Tid: 18.30 – 21.30 
Pris: For medlemmer 25 kr., ikke-medlemmer 40 kr.
Arrangementet henvender sig udelukkende til medlemmer af Scleroseforeningen,  
og deres pårørende.

Tilmelding: senest mandag den 21. oktober via hjemmesiden  
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/frederikshavn-og-laeso/  
eller til Lenette Hein, Tlf. 2233 1618 – sclerosefrh@gmail.com
 
Der serveres kaffe/the med brød i løbet af aftenen.
1 plade 10 kr. 3 plader 25 kr.  – Max 3 plader pr. spiller
Husk selv at medbringe brikker.

NOVEMBER

JULEHYGGETUR til Skulpturparken i BLOKHUS Lørdag den 9. november
Skulpturparken er julepyntet efter alle kunstens regler med imponerende dekorationer,  
og hele parken er oplyst af julelys i de smukkeste farver.

Der er juleboder med alt hvad et julehjerte kan begære. Kræmmerne tilbyder alt fra unik
julepynt, nisser og brugskunst til traditionelle julespecialiteter og velduftende delikatesser,
samt salg af juletræer og pyntegrønt.

Hele Skulpturparken emmer af hygge og julestemning for både store og små.
Vi spiser lækker Julemad i Skulpturparkens Restaurant

Et kvarter før lukketid – ca. kl. 20.45 afsluttes julemarkedet med et flot og festligt
festfyrværkeri, så der er noget at glæde sig til.

Afgang fra Frederikshavn kl. 16.00 Ankomst i Frederikshavn ca. kl. 22.00
Afgang og ankomst foregår ved De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn

Prisen for denne tur er 150 kr. pr. person for medlemmer og 250 kr. for
ikke medlemmer – og prisen inkluderer følgende: Bustur - Entré til Skulpturparken - Julemad
(drikkevarer er for egen regning)

Der bliver rift om pladserne – så skynd dig at tilmelde dig/jer via hjemmesiden  
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/frederikshavn-og-laeso/  
eller til Jesper, Tlf. 5154 9889 – sclerosefrh@gmail.com
Tilmelding senest den 4. november – og tilmelding er bindende

Heidi fra lokalafdelings bestyrelse kører i sin egen handicapvenlige bus m/lift, og er der
andre der ønsker at køre i handicapvenlig hus, kan man køre med i Heidi’s bus.

Evt. spørgsmål – så kontakt Jesper Juel Mosbæk tlf. 5154 9889



DECEMBER

Pårørendemøde – Onsdag den 4. december 
kl. 18.00 til mad (for egen regning) for de, der har tid og lyst
Kaffe/the og hyggeligt samvær kl. 19.00 – 21.00
Sted: Cafe Feen, Danmarksgade 5c, 9900 Frederikshavn
Pris: Medlem 30 kr.—ikke medlem 60 kr. Ingen tilmelding—bare mød op.

Når den uønskede gæst sclerose ankommer, skaber det ikke alene problemer  
for den person som får diagnosen.
Resten af familien og andre i omgangskredsen står også lige pludselig i en ny  
og svær situation. Her viser erfaringerne, at det er en hjælp for de pårørende  
at mødes med andre i samme situation. At få et forum hvor alle ved, hvad det  
er man lever i, kæmper med og tænker på. Hvor man kan dele sine tanker og  
støtte hinanden.
For yderligere spørgsmål, kontakt Per Larsen 3098 5364

Julecafe med pakkespil – Tirsdag den 10. december
Medbring en lille pakke – ca. 25 kr.

Vi mødes til en kop kaffe/the og et stykke kage.  
Alle er velkomne til en hyggelig aften,
hvor vi kan have et par hyggelige timer sammen.  
Der er tid til både sjov og alvor.
Stedet er handicapvenligt. 

Sted: Hotel Lisboa, Søndergade 248, 9900 Frederikshavn
Pris: Medlemmer 30 kr. – ikke medlemmer 60 kr. Gerne aftalte penge
Der er ingen tilmelding – bare mød op

Vi svømmer i varmtvands-bassin på gigtplejehjemmet  
Caspershus hver torsdag i halvtimesintervaller  
fra kl. 15.30 - 18.30.
Fri entré for alle medlemmer i Scleroseforeningen,  
dog har medlemmer med sclerose førsteret til tider.
Kontakt Lenette Hein, Tlf. 2233 1618,  
eller Mail: sclerosefrh@gmail.com 
for at aftale tid.


