
 

    Lokalafdeling Midtfyn 

Årsmøde 1. marts 2018 
 

Årsberetning 

 

Scleroseforeningen  

 

Antallet af medlemmer og bidragsydere 

Vi havde pr. 31.12.2017 176 medlemmer med sclerose og 226 medlemmer uden. 

 

Alle bidrag er fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT, når sekretariatet kender dit 

CPR-nummer.  

 

  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Ændring på  
12 mdr.        

     

Med sclerose 172 180 176 -4 

Uden sclerose 243 232 226 -6 

     

 

Året, der gik 

 

Der har igen i 2017 været afholdt både RoseLiv koncert og Rap om Kap i Odense – begge 

arrangementer gav igen fine overskud. Derudover har der været afholdt Rotarymiddag i Ryslinge 

Forsamlingshus. 

 

Mogens og Korinth Kulturhus har, vanen tro, forkælet os med biografture i Korinth Kino. Mine 

smådårlige øjne har kunne finde 2 opslag om biografture på vores Facebook-side. (Kærlighed 

kender ingen grænser & Aldrig mere i morgen) 

 

Årets sommerudflugt gik til Gitte G på Avernakø. Ca. 30 deltagere mødtes på havnen i Faaborg og 

tog færgen til Avernakø, hvor Gitte sprang på bussen og var guide på turen rundt på øen. Derefter 

spiste vi frokost og hyggede os i haven på Gittes dejlige Avernakø Landhotel inden turen atter gik 

retur til Faaborg. 

 

Vi har haft 2 fynske fællesarrangementer:  

Cannabis til sclerosepatienter og foredrag om træning og motivation. 

Jeg er sikker på, at der fremadrettet vil blive flere fællesarrangementer med vores 3 fynske  

søsterafdelinger. 

 

I oktober var vi til rundvisning på Galleri Galschiøt. En – for mig i hvert fald – kæmpe oplevelse. For 

de, der ikke var med, kan jeg fortælle, at galleriet (som også er hjerne i hele Galschiøt-verdenen) i 



Næsby altid er åbent, der er gratis adgang og man går bare ind og kigger – alle er velkomne og er 

man rigtig heldig, bliver man kaldt til kaffebordet og bliver bedt om at fortælle om sin holdning til 

et givent emne.   

 

Julefrokosten i 2017 afholdt her i Restaurant Golfblik. Som altid en rigtig hyggelig aften. Der var et 

par enkelte nye ansigter. Der var masser af flotte præmier til vores amerikanske lotteri – tak til de, 

der har sponseret og de, der har kørt rundt og indsamlet gevinsterne. 

 

Datoer I allerede nu gerne må sætte kryds ved er:  

 

Biograf på søndag d. 4.3. kl. 19:30 

Korinth Kulturhus 

Darkest Hour – Winston Churchill 

 

Foredrag med Chalotte Billenstein 

Ringe Bibliotek 

8.3. kl. 19 

 

Foredrag med Erik Kolmos 

Mandag d. 12.3. kl. 19 

Ørbæk Midtpunkt 

 

Rotary Middag 

Ryslinge Forsamlingshus 

d. 19. marts kl. 19-21:30 

 

Sommerudflugt lørdag d. 16. juni. Mogens har de store gryder i kog og jeg er sikker på, at 

fremtryller en helt fantastisk dag på Ærø.  

 

Dette bliver min sidste årsberetning som formand for vores lokalafdeling. Af personlige grunde har 

jeg valgt at trække med og give stafetten videre. Jeg vil stå til rådighed for den nye formand i det 

omfang, der må være nødvendigt. Jeg vil gerne takke jer alle for at have taget så godt imod mig. 

Lige som jeg gerne vil takke min bestyrelse. I er alle fantastiske menneske, som man kun kan holde 

af. 

Jeg vil fortsat være synlig i afdelingen – men det bliver fremover som aktivt medlem af 

Scleroseforeningen.  

 

Tusind tak .  


