
 

 

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Randers 
Nyhedsbrev nr. 1/2023   

 

Kære medlemmer 

Godt nytår til jer alle. 

Vi håber I har haft en dejlig jul sammen med jeres nærmeste, og at I er kommet godt ind i år 

2023. 

Året 2022 har på så mange måder været et år med omvæltninger og udfordringer. I foråret 

fornemmede vi lysere tider, da Coronaens greb så ud til at begynde at lette. Siden blev 

følgerne af krigen i Ukraine en realitet og vi blev ramt af inflation og energikrise. De fleste 

familier mærker det på økonomien i større eller mindre omfang. For mennesker med Sclerose 

og deres familier, hvor økonomien i forvejen kan være udfordret, rammer det sikkert ekstra 

hårdt. Vi håber I klarer jer derude.  

 

I efteråret 2022 havde lokalafdeling Randers fornøjelsen af at kunne invitere jer til to 

medlemsarrangementer. Først et foredrag om Sclerosetræthed og energiforvaltning 

og dernæst en Julesammenkomst. Begge arrangementer var en succes og med stor 

tilslutning fra jer medlemmer. Det var dejligt at opleve - Mange tak for det.  

 

I dette nyhedsbrev fra jeres lokalafdeling, får I information om de planlagte aktiviteter i 

lokalafdelingen i starten af det nye år. Først kommer et hurtigt overblik til kalenderen og 

dernæst en mere uddybende beskrivelse af de enkelte aktiviteter, hvor der også er oplysninger 

vedr. tilmelding. 

 

På vegne af bestyrelsen Bodil Johansen 

 

Til Kalenderen: 
 

Onsdag d. 22. februar, kl. 19.00: Informationsmøde om din Lokalafdeling 

▪ Bliv aktiv i Lokalafdeling Randers 

 

Tirsdag d. 21. marts, kl. 19.00: Årsmøde, Lokalafdeling Randers 

▪ Med mulighed for fælles spisning kl. 18.00 

 
 

Aktiviteter i Lokalafdeling Randers: 
 
Onsdag d. 22. februar, kl. 19.00-20.30: Informationsmøde om din  

Lokalafdeling  

▪ Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker med Sclerose i Randers? 

▪ OG vil du være med til at holde gang i aktiviteterne i din lokalafdeling? 

Så bliv aktiv i lokalafdeling Randers 

http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx


Vi vil gerne invitere dig til et informationsmøde, hvor du helt uforpligtende kan 

komme og møde os, og høre mere om de frivillige opgaver i Lokalafdelingen.  

Man behøver absolut ikke have Sclerose for at være frivillig, så har du venner eller familie, der 

kunne være interesserede i et meningsfuldt frivilligt arbejde, så inviter dem endelig med. Få 

svar på evt. spørgsmål omkring arbejdet. Vi byder selvfølgelig også på kaffe/te, kolde 

drikkevarer og lidt godt til ganen. 

I Scleroseforeningen, lokalafdeling Randers, har vi en lang tradition for et aktivt og spændende 

fællesskab for frivillige, hvor vi både arrangerer aktiviteter for vores medlemmer og er aktive i 

forhold til at rejse midler til forskning gennem indsamlinger og events. 

Du kender os måske fra medlemsarrangementer, Rap om Kap i Randers ugen eller fra den 

årlige Scleroseindsamling i september. 

MEN som mange andre foreninger er vi presset på frivilligheden. Vi har virkelig brug for, at 

der kommer flere frivillige til arbejdet, så vi kan opretholde et højt aktivitetsniveau 

her i Randers. 

Arbejdet i Lokalafdeling Randers er opdelt i 3 arbejdsområder. Der er rig mulighed for at kunne 

arbejde med lige netop det, som interesserer dig: 

1. Organisering og ledelse i bestyrelsen – det overordnede ansvar for arbejdet i 

lokalafdelingen samt samarbejdet med den øvrige forening. 

2. Medlemsaktiviteter – planlægge og gennemføre medlemsaktiviteter for vores 

målgrupper – mennesker med MS, unge, pårørende etc. 

3. Indsamling/events – planlægge og gennemføre indsamling og aktiviteter, der er med 

til at skaffe midler til forskning i Sclerose. Den største opgave her er 

Scleroseforeningens landsindsamling, som gruppen har ansvaret for i Randers. 
 

Helt konkret mangler vi følgende til arbejdet lige nu: 

• En Formand, der vil stå i spidsen for arbejdet i bestyrelsen og være bindeled mellem 

foreningen og det lokale arbejde. 

• Medlemmer til de 2 arbejdsgrupper omkring medlemsaktiviteter og indsamling/events 
 
Vi håber virkelig at du har lyst til at være med på holdet. Vi er nogle super aktive og 

engagerede frivillige, der brænder for vores lokalafdeling. 
 
Hvis du er interesseret, men ikke kan komme til mødet, er du også meget velkommen til at 

kontakte Bodil Johansen på tlf: 26 27 88 69 el. e-mail: bodil.jord@mail.tele.dk  

Sted: Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV.       

Lokale: Cafeen i hovedbygningen (der er elevator til gårdsiden) 

OBS vedr. Covid 19: Vi beder jer være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens generelle råd til 

forebyggelse af smitte (vi skal stadig passe på de, som er særligt udsatte).                                                              

Tilmelding: Via Nem Tilmeld Informationsmøde om Randers Lokalafdeling | Scleroseforeningen 

ELLER alternativt til Marianne Christensen på E-mail: mach4gucci@gmail.com eller tlf: 

31207125 (Oplys navn, tlf. nr. og antal tilmeldte).  

Tilmeldingsfrist: ons. d. 15. februar. 

mailto:bodil.jord@mail.tele.dk
https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers/aktivitet/nemtilmeld-297690
mailto:mach4gucci@gmail.com


Tirsdag d. 21. marts, kl. 19.00: Årsmøde, Lokalafdeling Randers 

▪ Med mulighed for fælles spisning kl. 18.00 

 
Kl. 18.00 – 19.00 Spisning: lokalafdelingen inviterer på en lettere anretning + 

drikkevarer til. 

Kl. 19.00 – 20.30  Årsmøde 2023 - se dagsorden for Årsmødet her:  

 

Årsmøde i Lokalafdeling Randers | Scleroseforeningen  

 

 

Sted: Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV.       

Lokale: Cafeen i hovedbygningen (der er elevator til gårdsiden) 

OBS vedr. Covid 19: Vi beder jer være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens generelle råd til 

forebyggelse af smitte (vi skal stadig passe på de, som er særligt udsatte).                                                              

Tilmelding: Via Nem Tilmeld Årsmøde i Lokalafdeling Randers | Scleroseforeningen ELLER 

alternativt til Marianne Christensen på E-mail: mach4gucci@gmail.com  eller tlf: 31207125 

(Oplys navn, tlf. nr., antal tilmeldte OG om I ønsker at deltage i spisning).  

  

Tilmeldingsfrist: søn. d. 12/3-2023 

 

 

 
Randers Lokalafdeling på Facebook: 
 
Bliv medlem af Lokalafdelingens Facebookgruppe ”Scleroseforeningen Randers 

Kommune” og følg med i vores opslag og aktiviteter der.  
 
Du kan ansøge om medlemskab her: 

https://www.facebook.com/groups/ScleroseforeningensLokalafdelingIRanders  
 
Ved problemer med at blive optaget, kan du kontakte Administrator Bettina Palsbo 

på: bettina.palsbo@gmail.com  
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