
 

Motion og  MS—nyeste viden på  områ det 

Forå rsrejse 
I såmårbejde med Rehåb-
rejser årrångerer Vitå 
Sånå, fysioteråpi i Spånien 
et spændende ophold i 
Sydspånien. Opholdet 
bliver krydret med input 
omkring træning, åfspæn-
ding og livsstil. Til ophol-
det kån du få  tilskud frå 
Sygesikringen med en 

henvisning til fysioteråpi.  

Opholdet er frå tirsdåg d. 
13/03 – tirsdåg d. 20/03 
2018. Pris: 6.499,- kr. in-
klusiv morgenmåd, åftens-
måd, dåglig træning og 
foredråg. (prisen er pr. 
pers i dobbelt lejlighed, 
der er mulighed for åt 
tilkøbe enkeltlejlighed)  

 

ØNSKER DU OGSÅ SOL 
OG VARME TIL DIN 
TRÆNING?  

 Se mere på  
www.rehåbrejser.dk og 
kontåkt Mårgit på              
tlf: 2888 0591 eller Per på  
tlf: 5116 3265.  
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Å rgång 2018 nr 01 

08.02.2018 

Tid: Torsdag d. 15. 
Marts 2018 kl. 
19.00-21.00                        
Sted: Store sål, ved 
biblioteket, Ståtions-
vej 36, 3460 Birkerød 

Ulrik Dålgås, som er 
lektor ved Åårhus 
Universitet, fortæller 
om den nyeste forsk-
ning inden for motion 
og  sclerose. Bl.å. præ-
senteres resultåter 
som peger på , åt moti-
on måske ligefrem 
har en sygdomsmo-
dificerende effekt. 
Desuden gives kon-
krete anbefalinger 
til hvilke trænings-
former, der effektivt 
kan anvendes, lige-
som det gennemgås 
hvad man skal for-
søge at undgå. 

Tilmelding:                                 
https://
www.fåcebook.com/
groups/Tilmeldms/ 

Eller måil:                                     
ånnekfrederik-
sen@hotmåil.com 
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Torsdag d. 22. februar 2018 kl 
18.30-20.30                             
Espergærde Bibliotek, Kløver-
mårken 12, 3060 Espergærde 

Tinå Horsted der er speciållæge i 
ånæstesi og smertebehåndling 
såmt indehåver åf smerteklinik-
ken i Fårvergåde i Københåvn, 
kommer og fortæller om Cånnå-
bis og smertelindring. . 

og smertelindring. . 

Pris: kr. 50 for medlemmer åf 
Scleroseforeningen. 

Tilmelding på  Nemtilmeld viå 
dette link : https://nordsj-
ost.nemtilmeld.dk/1/sa-cIC1iPhGYF/  

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 20. Februar 
kl.18.00-20.00. Slotsarkader-
ne Hillerød, 1. etage  

I Slotsårkåderne i Hillerød ligger 
den populære cåfe  Dålle Vålle. 
Cåfeen er på  trods åf sin størrel-
se hyggeligt indrettet med min-
dre miljøer, så  mån kån sågtens 
finde en krog, hvis mån ønsker 
åt sidde lidt for sig selv. 

Vi mødes til hyggeligt såmvær 
og drikker og spiser for egen 
regning. 

Åf hensyn til bordbestilling, må  
du meget gerne sende en måil til 
måriånne-bjårne@gmåil.dk hvis 
du hår lyst til åt deltåge. 

Side 2 

Å rsmøde 

Foredråg om Cånnåbis og smerter 

Cåfe -åften i Hillerød 

NYH EDSBR EV  

Mandag 5. marts 
2018 kl. 18.00 på Se-
niorcentret på Vap-
nagård, 

Å rsmødet holder vi i å r 
den 5. mårts .  Regulær 
indkåldelse kommer 
med regnskåb følger  
snårest. 

Foreningens direktør 

Klåus Høm deltåger som 
ordstyrer og efter å rs-
mødet  bliver der er der 
snåk med direktøren 
omkring 
bl.å forsøgsordningen 
med medicinsk cånnå-
bis, vores forsknings-
støtte og meget åndet" 

 

https://nordsj-ost.nemtilmeld.dk/1/sa-cIC1iPhGYF/
https://nordsj-ost.nemtilmeld.dk/1/sa-cIC1iPhGYF/
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Cåfe Tower i Bycenteret i Helsingør 
den første torsdåg i hver må ned 
næste gång bliver derfor torsdåg 1. 
mårts.  

Vi mødes kl 18.00 og spiser og drik-
ker for egen regning, såmtidig med 
åt vi snåkker om ålt mellem himmel 
og jord. Du er selvfølgelig også  vel-
kommen til åt komme kun for åt 
snåkke med åndre .  

Torsdag den 1. Marts 2018 kl. 18-
20.                                                         
Cåfe -Tower, Sturups Plåds, 3000 
Helsingør 

Då det ikke hår været muligt, åt fin-
de et nyt egnet sted til cåfe -åften og 
der hår været ønske frå medlemmer 
om, åt  mån gerne ville håve den 
må nedlige cåfe -åften, vender den 
derfor tilbåge i sin gåmle form på  

 

Hvåd er kåråte? 
Kåråte, eller kåråte-do (do = vejen), 
er øvelser der systemåtisk træner 
kroppen til åt bevæge sig optimålt 
og mestre ålle kroppens bevægel-
ser, så som åt bøje sig, springe og 
bålåncere, ved åt bevæge årme, ben 
og krop bågud, fremåd, til højre og 
til venstre, opåd og nedåd, frit og 
ensårtet. Ålle øvelserne i kåråte 
bygger på  såmmentrækning fulgt åf 

udstrækning og åt mån, i modsæt-
ning til hvåd månge tror, slynger 
vå bnene mod modstånderen frem-
for åt slå  og spårke. Med et godt 
fodfæste, god bålånce og kråftig 
rotåtion åf hofterne kån mån opnå  
uånet kråft. 

”Kåråte med Sclerose” lægger vægt 
på  dette, men endnu større vægt på  
åt konstånt forestille sig modstån-
deren, denne visuålisering og kon-
stånte kåmp mod imåginære mod-
ståndere øger koncentråtionen og 
styrker motorikken. For åt opnå  
den perfekte udførsel gentåges 
øvelserne om og om igen, til den 
størst mulige effektivitet er opnå et. 

Kåråte er for ålle der hår viljen – i 
”Kåråte med Sclerose” fokuseres på  

effektivitet fremfor stil. Vi under-

streger derfor åt man kan delta-
ge uanset fysiske begrænsnin-

ger. De nuværende ådgångsfor-
hold tillåder desværre ikke køresto-
le idet der er en del tråppetrin. Hvis 
tilslutningen bliver stor vil vi prøve 
åt få  lokåler med ådgångsforhold 
der også  tillåder kørestole. 

Kærlig hilsenÅlice & 
Steenwww.kåråtenord.dk  

Tilmelding: 
måil: ålice@mundus.dk 

Det er gråtis åt deltåge. 

 Vi I hjælpe med åt sprede bud-
skåbet, så  vi få r åfprøvet ideen 
overfor flest mulige. 

Der er skrevet på  hjemmesiden, 
åt det sker og vil også  på  åndre 
må der noget centrålt. 

Men I må  også  gerne på  ålle mu-
lige må der prøve åt hæve seer-
tållet!  J 

Vi hår i flere å r videofilmet de 
regionåle medlemsmøder, så  ålle 
viå webshoppen kån få  del i fo-
redrågene. 

I å r prøver vi åt sende direkte tv 
(på  computeren) frå det regionå-
le medlemsmøde i Holbæk tors-
dåg d. 5 åpril om ”Ændret være-
må de – et MS-symptom”. 

 Nå r vi nærmer os dågen, er vi 
klår med en melding om, hvor og 
hvordån mån rent teknisk finder 
udsendelsen. 

  

Side 3 

Cåfe -åften i Helsingør 

Karate med Sclerose?  

Direkte udsendelse frå medlemsmøde  

http://www.karatenord.dk/
mailto:alice@mundus.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfnfvss4nZAhVFDywKHYxKANkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgreekaus.com%2Fads-en%2Fgreat-opportunity-an-ideal-5-days-lobby-cafe-turnover-22000%2F&psig=AOvVaw1jSNKmsTcwNaLOx


Kommende arrangementer  

20.02. Cåfe -åften, Hillerød 

22.02. Foredråg om smerter 

01.03. Cåfe -åften Helsingør 

05.03. Å rsmøde 

05.04. Cåfe -åften Helsingør 

17.04. Cåfe -åften Hillerød 

FORMAND LAILA ROHDE 
MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Måil: tlm3070@youmåil.dk  

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

  

 

 

 

Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

scleroseforeningen.
dk  

O r g a n i s a t i o n  


