
Søndag  d 14. oktober kl. 
10.00-13.00, Café Tower,           
Helsingør bycenter, Stürups Plads 
1, Dør 230, 3000 Helsingør 

Inden vinteren og julen for alvor 
viser sit ansigt med hvad dertil 
hører, inviterer Lokalafdelingen 
pa  Søndagshygge med brunch 
pa  Cafe’ Tower.                     

Der serveres en brunchbuffet 
med alt hvad hjertet begærer af 
brød pa læg æg og ost samt 
youghurt frisk frugt og selvføl-
gelig kaffe, te og juice. 

 

Til da rligt ga ende, laver vi en liste, sa  
man kan krydse af,  hvad man vil 
have og der vil sa  blive hentet mad  
til en.  Man kan derfor blive siddende 
pa  sin plads. Og man ma  selvfølgelig 
gerne  fa  flere gange !! 

Book billet(ter) via NemTilmeld her.  

 

 

 

 

 

 

Brunch 

Café-aften i Helsingør fyldte 7 år   

Torsdag den 6. september 
var det 7 a r siden, vi star-
tede op med "cafe aften" i 
Helsingør. Bestyrelsen 
inviterede derfor til fød-
selsdag med stegt flæsk og 
persillesovs samt lagkage i 
dagens anledning.  Vi vil 
rigtig gerne takke de man-
ge deltagere der kom, for 

at de støtter op om besty-
relsens arbejde. Fødsels-
dagen havde ikke mindre 
end 30 deltagere fra for-
skellige steder i afdelingen 
og vi havde en rigtig hyg-
gelig aften med god snak 
og god mad.  
Bestyrelsen har sørget for 
at ba de Helsingør Dagblad 

og lokalavisen Nordsjæl-
land har skrevet om fød-
selsdagen, sa  vi fa r lavet 
lidt info om, lokalafdelin-
gens eksistens og hvad vi 

laver. Vi glæder os alle-
rede til næste a r.  

  

Indsamlingen gav 4.1 mill. kr. 
til forskning !!  

Søndag den 9. september var der husstandsind-
samling, hvor flere medlemmer hjalp til som 
indsamlingsleder og indsamlere. Man kan vidst 
kun sige, at alle gjorde det godt, med tanke på 
der blev indsamlet over 4 millioner kroner. Vi 
håber, at mange flere har lyst til at hjælpe med 
næste år, så der kan komme endnu flere kroner 
til forskning. Tak til alle medlemmer og pårøren-
de der har hjulpet til på den ene eller anden 
måde. 

I dette nummer: 

Brunch 1 

Café i Helsingør fyldte 7 år 1 

Sclerosekarate 2 

Selvhjælpsgruppe i Hillerød  2 

DR Byen 2 

Nordisk Film 3 
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Hver fredag kl. 18:30-19:30, Fre-
densborg Skole, Benediktevej 7, 3480 Fredens-
borg - indgang enten fra Benediktevej eller fra 
kastanievej. Du kommer ind i hallen via ind-
gang "C" - den under uret i skolega rden. 

Karate, eller karate-do (do = vejen), er øvelser der 
systematisk træner kroppen til at bevæge sig opti-
malt og mestre alle kroppens bevægelser, sa som at 
bøje sig, springe og balancere, ved at bevæge arme, 
ben og krop bagud, fremad, til højre og til venstre, 
opad og nedad, frit og ensartet. 

Alle øvelserne i karate bygger pa  sammentrækning 

fulgt af udstrækning og at man, i modsætning til 
hvad mange tror, slynger va bnene mod modstan-
deren fremfor at sla  og sparke. Med et godt fodfæ-

ste, god balance og kraftig rotation af hofterne kan 
man opna  uanet kraft 

Karate med Sclerose” lægger vægt pa  dette, men 
endnu større vægt pa  at konstant forestille sig 
modstanderen, denne visualisering og konstante 
kamp mod imaginære modstandere øger koncen-
trationen og styrker motorikken. For at opna  den 
perfekte udførsel gentages øvelserne om og om 
igen, til den størst mulige effektivitet er opna et. 

Karate er for alle der har viljen – i ”Karate med 
Sclerose” fokuseres pa  effektivitet fremfor stil. Vi 
understreger derfor at man kan deltage UANSET 
fysiske begrænsninger. 

Det er GRATIS at deltage. 

  Book billet(ter) via NemTilmeld her.  

nen klokken 14.50 

Rundvisningen starter 

kl.15.00 til 16.15 

TILMELD DIG HER 

  

Rundvisning i DR Byen    
onsdag d. 24. oktober 
2018 kl 14.50-16.15                                  
DR BYEN, Emil holms kanal 
20, 0999 København C 

Kom med Bycafeen pa  rund-

visning i DR byen  

Vi mødes ved DR receptio-

Side 2 

Selvhjælpsgruppe i Hillerød 

Sclerosekarate 

DR Byen  

NYH EDSBR EV  

 Selvhjælpsgruppen i Hille-
rød inviterer til besøg. 
Kom og hils pa  os. Vi ud-
veksler erfaringer, tips og 
tricks. Hygger og drikker 
en kop te. 
Vi mødes i FrivilligCenter i 
Hillerød, Fredensvej 12C 
(bag biblioteket) hver den 
3.mandag i ma neden        
kl. 19-21.  

 
. Næste gang er mandag 

den 15. oktober.  Du er 
hjertelig velkommen. 
Hvis du melder din an-
komst i forvejen til vibe-
ke@komblot.dk, kan det 
være der ligefrem trakte-
res med en kage. 
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Dette er et godt sted at indsætte et kort afsnit om organisationen. Det kan 

for eksempel handle om formålet med organisationen, dens idégrundlag, 

hvornår den blev grundlagt og en kort gennemgang af dens historie. Du 

kan også indsætte en liste over de produkter, serviceydelser eller pro-

grammer, som organisationen tilbyder, det geografiske område, som or-

ganisationen dækker, og en profil af organisationens kunder eller med-

lemmer. 

Det kan også være en god ide at medtage et navn på en kontaktperson, 

som læserne kan kontakte, hvis de vil have yderligere oplysninger om or-

ganisationen. 

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

mail: ulovind@icloud.com  

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Mail: tlm3070@youmail.dk  

                                            
Der er et begrænset an-
tal pladser, og de udde-
les efter første til mølle 
princippet. 

Vi mødes ved hovedind-
gangen. 

TILMELD DIG HER 

  

NORDISK FILM       
onsdag d. 7. novem-
ber 2018 kl. 13.00-
14.15 Mosedalsvej 14 

2500 Valby´  

Rundvisning i Olsen Ban-
den`s kulisser. Rundvis-
ningen tager omkring 
fem kvarter. Rundvisnin-
gen slutter med et besøg i 
den lille merchandise- 
butik. 

 

 

 

Kommende arrangementer:  
 

 

04.10.. Cafe –aften Helsingør  

23.10.. Cafe –aften Hillerød  

01.11. Cafe –aften Helsingør  

27.11. Julefrokost med pakkeleg  

06.12. Julecafe –aften Helsingør  

´Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

 

www.scleroseforeningen.dk  

https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/bycafeen/aktivitet/nemtilmeld-96194

