
Mandag den 13. 

marts 2017 kl. 

18.00 afholdes der 

årsmøde i lokalaf-

delingen. 

Mødet afholdes i 

Frivillighedscentret i 

Helsingør, Kron-

borgvej 1C, 2. sal, 

3000 Helsingør. Der 

er elevator til mø-

delokalet. 

Vi starter mødet kl. 

18.00 med at spise 

lidt sammen mens 

vi bliver underholdt 

af bandet Starlight, 

som tidligere har 

underholdt os på 

caféaften. Derefter  

går vi over til det 

planlagte årsmøde 

med dagsorden i 

henhold til vedtæg-

ter. 

Særskilt dagsorden 

vil udsendes sepa-

rat.  

Der vil være tilmel-

ding af hensyn til 

indkøb til spisning, 

ellers møder du ba-

re op kl. 19.00 til 

årsmødet.  

 

Årsmøde den 13. marts 2017 

Blæreforedrag den 1. marts 2017 

Lokalafdelingen får 

besøg af kontinens-

sygeplejerske Janni 

Eibye fra Sclerose 

hospitalet i Haslev, 

som vil fortælle om 

emnet og fremvise 

nogle hjælpemidler.  

Det er onsdag 
den 1. marts 

2017 kl. 19.00-

21.30. 

Vi servere kaffe/

the og kage. 

Tilmelding til : ulo-

vind@gmail.com 

senest 20. februar 

2017.  

Mail herom med 
yderligere informa-

tion er tidligere ud-

sendt den 12. janu-

ar 2017. 

 

HUSK! 

Der er snart butiksindsamling, og vi 

har brug for folk til hjælp til at kom-

me ud med indsamlingsbøsserne til 

butikkerne og afhente dem igen. 
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Årgang 2017 nr. 2 

12.02.2017 

HJERNEUGE i UGE 11 

I anledning af at der er landsdækkende focus på 

hjernen, er der i uge 11 en række arrangementer.   

Der er et gratis foredrag 

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 med pro-

fessor Jesper Mogensen, Københavns Universi-

tet, Institut for Psykologi  

Afholdes i Aktivitetscentret Hamlet, Kronborgvej 

1C, 3000 Helsingør. Tilmelding til Lisbeth Kragh, 

mail: lisbethkragh@hotmail.com, tlf: 6126 1009 

Arrangementet er et samarbejde mellem DH Hel-

singør, Hjerneskadeforeningen og Helsingør Frivil-

lighedscenter 

mailto:ulovind@gmail.com
mailto:ulovind@gmail.com


Holdet skal være på 6 perso-

ner, og afholdes 6 torsdage i 

træk. Kursusstedet er i Kø-

benhavn N. 

 

Såfremt du kunne være inte-

resseret i at deltage, vil lokal-

afdelingen gerne være formid-

ler på dette. Du kan melde 

tilbage til: Sune Lundberg på 

mail: sunelund-

berg@gmail.com - senest 15. 

marts 2017 

 

Der vil være en egenbetaling 

på 150 kr. pr. gang.  

Vi har fået tilbud om en 

worksshop med stemmetræ-

ning/stemmearbejde, som ud-

bydes af Birgitte Norholt, som 

selv har sclerose, og som har 

arbejdet som skuespiller.  

 

Der er tale om en blanding af 

individuel– og gruppetræning. 

Lokalafdelingen er inviteret til 

at deltage i en sangaften på 

Krogerup Højskole tirsdag den 

7. marts 2017 kl. 20.00. 

 

Der vil blive sunget fra høj-

skolesangbogen og derudover 

vil skolens kor synge. 

 

Højskoleforstander Rikke  

Forchhammer er leder af det 

berømte gospelkor Baobab 

Sisters, som har sunget ad-

skellige gange i Sydafrika, 

bl.a. til Nelson Mandelas ind-

sættelsesfest. Hun er derfor 

en yderst kompetent korleder.  

 

Det er gratis at deltage, man 

møder bare op. Adgangsfor-

holdene er ikke handicapvenli-

ge. 

 

Der kan købes kaffe/te og ka-

ge. 

Sæt allerede nu X i kalende-

ren til  

lørdag den 17. juni 

2017 

hvor lokalafdelingen vil afhol-

de en udflugt til Legoland i 

Billund. 

Turen går i en liftbus, så der 

også er mulighed for køre-

 stolsbrugere at komme med. 

Der vil dog være begrænsede 

pladser.  

Det vil være en heldagstur. 

Yderligere informationer om-

kring turen vil komme senere. 

     

Side 2 

Stemmefitness 

Sangaften på Krogerup Højskole den 7. marts 2017 

Udflugt til Legoland den 17. juni 2017 

NY HE DS BR EV 

Racerunning 

Racerunning er, hvor man 

løber ved hjælp af en løbe-

cykel, som gør det muligt for 

folk at løbe til trods for ba-

lance– og motorikudfordrin-

ger. Vi har mulighed for at få  

Rie Lynge Rasmussen ud og 

holde et foredrag om sporten 

racerunning. Meld venligst til-

bage om I er interesseret i et 

sådant foredrag. 

Se yderligere på facebook på  

siden ”Racerunning” 

mailto:sunelundberg@gmail.com
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Kommende arrangementer: 
 
 1. marts 2017—Blæreforedrag 
 2. marts 2017—Caféaften 
 7. marts 2017—Krogerup Højskole, sang 
 13. marts 2017—Årsmøde 
 15. marts 2017—Hjerneforedrag 
 6. april 2017—Caféaften, påskefrokost 
 4. maj 2017—Caféaften 
 31. maj 2017—World MS Day, koncert 
 1. juni 2017—Caféaften 
 17. juni 2017—Udflugt til Legoland 
 6. juli 2017—Caféaften, Sct. Hans 
 

Telefon: 2818 8659 

Mail: tlm3070@youmail.dk 
 

 

FORMAND  LAI LA  ROHD E  

MORT ENSEN 

AL overskud fra koncerten vil 

gå til forskning i sclerose. 

 

 

Hvert år er der World MS Day 

i maj måned. I år falder denne 

dag onsdag den 31. maj 

2017. 

I ÅR vil lokalafdelingen gøre 

noget helt særligt ud af denne 

dag. Vi har været så heldige 

at få fat i  

Marie Carmen Koppel 

til en velgørenheds-
koncert, som afholdes 

i Asminderød Kirke. 

Koncerten afholdes på selve 

World MS Day onsdag den 31. 

maj 2017 kl. 19.00. 

Sæt derfor allerede nu kryds i 

kalenderen.  

Der vil komme yderligere in-

formation omkring selve da-

gen, herunder salg af billetter. 

World MS Day den 31. maj 2017  

SEKRETÆR ULLA LØVIND 

telefon:  4041 6095 eller 4847 6095 

 

mail: ulovind@icloud.com 

Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

www.scleroseforeningen.dk 

Organisation 


