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Arrangementer i foråret: 

 Foredrag ved Ulrik Dalgas: 

’Effekten af styrketræning’ 

 Regionalt årsmøde 

 Foredrag ved Henrik Kragh: 

’Motivation og drive’ 

 Tina Horsted fortæller om 

Medicinsk Cannabis 

 Grillfest på Fristedet Skæ-

ring  



 

 Scleroseforeningen Aarhus/Skanderborg Side 1 

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 - 21.30 

Foredrag v/ Ulrik Dalgas - lektor hos Institut for Folkesundhed på Aarhus Univer-
sitet 

Idrætsfysiolog Ulrik Dalgas har i gennem en årrække forsket i effekten af 
styrketræning for mennesker med sclerose. For tiden pågår der ligeledes et 
forsøg i forhold til effekten af puls træning. 

”De seneste 15 år har vi vidst, at fysisk træning ikke skader personer med 
sclerose, men i stedet har positive effekter på eksempelvis gangfunktionen, den 
hyppige træthed samt muskelstyrken og konditionen, som ellers ofte er forringet. 
Men at fysisk træning også ser ud til at have en beskyttende effekt på hjernen 
hos personer med sclerose, er ny og vigtig viden,” fortæller lektor Ulrik Dalgas 
fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. 

Foredraget vil vare 2x 45 minutter med en pause i mellem. I pausen vil der være 
kaffe, the, vand og en snack. 

Pris: Kr. 50,00 

Tilmelding: Senest fredag d. 26. januar 2018 kl. 18:00 

Betaling foretages ved at følge dette link: https://sclerose-aarhus-
skanderborg.nemtilmeld.dk/1/ 

Sted: Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 1. sal, 8000 Aarhus 
C.  

Tirsdag den 28. februar 2018 kl. 18.00 - 22.00 

Årsmøde med spisning 

Årsmødet er den aften hvor du kan gøre din indflydelse gældende. Det er her vi 
sætter bestyrelsen i centrum og på valg. Hvor vi kigger på året der gik, på året 
der kommer, på økonomien, og hvor du har mulighed for at bidrage med dine 
holdninger og gode ideer. Har du lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet kan du 
stille op til valg. 

Aftenen slutter vi af med hygge og lidt lækkert at spise. Årsmødet er gratis at 
deltage i for medlemmer (og deres ledsagere) 

Pris: Arrangementet er gratis 

Tilmelding: Senest torsdag d. 22. februar 2018 kl. 17:00. 

Betaling foretages ved at følge dette link: https://sclerose-aarhus-
skanderborg.nemtilmeld.dk/2/ 

Sted: Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 1. sal, 8000 Aarhus 
C.  
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 Scleroseforeningen Aarhus/Skanderborg Side 2 

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00 - 21.30 

’Motivation og drive’ et foredrag ved Henrik Kragh 

Mød Henrik Kragh der trodsede sclerosen og valgte at stille op i Danmarks 
hårdeste indsamlingsevent, Cykelnerven, med sin specialbyggede håndcykel. 

Oplev et foredrag om ukuelig stædighed og historien om et 7 måneders hårdt 
træningsprogram, med 2 timers træning hver anden dag, for at kunne cykle op af 
nogle af de samme bjergetaper som i Tour de France. 

For Henrik drejede udfordringen med Tour de France-etaperne om at vise, at 
han stadig var i stand til at kontrollere sin krop og ikke lod sig begrænse af sin 
sygdom. Som han selv siger: ”Mit mål var at bruge den sejr, jeg fik ved at køre i 
alperne, til at sætte mig nye mål i hverdagen”. 

Pris: Kr. 50,00 

Tilmelding: Senest fredag d. 30. marts 2018 kl. 18:00 

Betaling foretages ved at følge dette link: https://sclerose-aarhus-
skanderborg.nemtilmeld.dk/4/ 

Sted: Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 1. sal, 8000 Århus 
C. 

Tirsdag den 24. maj 2018 kl. 19.00 – 21.30 

Tina Horsted fortæller om Medicinsk Cannabis. 

Fra den 1. januar 2018 starter en 4-årig forsøgsperiode med cannabis til medi-
cinsk brug. Det betyder at patienter med gigt, sclerose, cancer og rygproblemer 
lovligt kan få udvalgte former for cannabis. 

Kom og hør, når læge Tina Horsted fortæller om sine erfaringer med effekten af 
cannabis. 

Tina Horsted er speciallæge i anæstesi og smertebehandling med egen klinik i 
København. Hun er en af de få læger, med stor erfaring i behandlinger med can-
nabis. 

Foredraget vil vare 2x 45 minutter med en pause i mellem, hvor der være kaffe, 
the, vand og en snack. 

Arrangementet er et samarbejde mellem lokalafdelingerne: 
Aarhus/Skanderborg, Silkeborg, Odder/Samsø og Djursland 

Pris: Kr. 100,00 

Tilmelding: Senest søndag d. 20. maj 2018 kl. 18:00  

Betaling foretages ved at følge dette link: https://sclerose-aarhus-
skanderborg.nemtilmeld.dk/3/ 

Sted: Et sted i Skanderborg, udmeldes i Januar 2018 
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 Scleroseforeningen Aarhus/Skanderborg Side 3 

Lørdag, 9. juni 2018 kl. 12.00 – 17.00 

Grillfest på Fristedet Skæring  

Vi har lånt Fristedet ved Skæring strand, hvor vi har mulighed for både at være 

ude og inde. Der er også mulighed for et dyp i bølgen, hvis du har lyst til det. 

Slagtermesteren vil grille for os, og han leverer også tilbehøret dertil. 

Vi sørger for bordækning, kaffe og the. Du skal selv medbringe: 

 Drikkevarer til eget forbrug 

 Godt humør og evt. badetøj 

Vi håber at se både nye og gamle til denne skønne tradition. 

OBS.! Ved dette arrangement betales der fuld pris for ledsager. 

Læs mere om Fristedet Skæring på: www.fristedetskaering.dk 

Pris: Kr. 100 pr. person, børn under 7 år gratis 

Tilmelding: Senest tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 11:00   

Betaling foretages ved at følge dette link: https://sclerose-aarhus-
skanderborg.nemtilmeld.dk/5/ 

Sted: Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå 
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 Scleroseforeningen Aarhus/Skanderborg Side 4 

Arrangementer – generel information 

 

Tilmelding 

Sidste tilmelding er 4 dage før arrangementet, med mindre andet er anført. 
 
Tilmeldingen er blevet effektiviseret og foregår via et link nederst på arrange-
mentets side. 

Eventuelle spørgsmål til arrangementet og tilmeldingen kan rettes til Trine på tlf.: 
40 70 20 21 

 

Facebook 

Er du desuden på Facebook, kan du blot ved at ”like” Scleroseforeningen, Aar-
hus/Skanderborg Lokalafdeling løbende få ny viden om sclerose og relatere-
de emner samt modtage ”reminders” på lokale aktiviteter og/eller om ændringer 
heraf.  

Har du ikke sclerose, men blot er interesseret, er du naturligvis også velkommen 
til at blive medlem. 

 

Yderligere info 

Vær i øvrigt opmærksom på, at du kan finde alle vores arrangementer og infor-
mationer om andre grupper i Aarhus/Skanderborg inde på vores hjemmeside: 
scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/aarhusskanderborg 

Nederst på samme side kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver 
informationer om aktuelle arrangementer og ændringer samt om vort arbejde 
generelt i lokalafdelingen Aarhus/Skanderborg. 

Programmet er tilrettelagt af: Arrangementsgruppen, Scleroseforeningen - 
Aarhus/Skanderborg Lokalafdeling. 
 
Hvis du er interesseret i at støtte sclerose-sagen med din frivillige arbejdskraft, 
eller med andre midler, så kontakt lokalafdelingens formand, eller send en mail 
til: info@scleroseforeningen.dk  

 
Vi glæder os til at se dig. 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@scleroseforeningen.dk

