
Scleroseforeningens Lokalafdeling ODENSE
ønsker at være netværksskabende for dig og dine pårørende.

En stor tak
Vi vil gerne takke medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere for den velvillighed 
og støtte vi modtager. Og, en speciel tak til de frivillige som altid stiller op - foreningens 
liv er afhængig af vores fælles kræfter. (Ønsker du at tilbyde din hjælp som frivillig? 
Eller høre mere om at være frivillig? Kan du skrive til EVENT.OKN@GMAIL.COM)

Husk gode adgangsforhold til alle vores aktiviteter.

Ved aktiviteter med begrænset deltagerantal, vil medlemmer af ODENSE have for-
trinsret og altid efter først-til-mølle princippet.

Læs meget mere om alle vore aktiviteter på https:/scleroseforeningen.dk/lokalafde-
ling/odense-kerteminde-nordfyns, - eller find os på Facebook: Scleroseforeningens 
lokalafdeling Odense, Kerteminde – Nordfyns.

Tilmelding til alle aktiviteter, uanset om de er gratis eller ej, SKAL foregå via hjem-
mesiden og NemTilmeld.

Afbud skal meddeles den ansvarlige for aktiviteten på mail, hurtigst muligt.

Aktiviteteskalender for 
ODENSE, Kerteminde, Nordfyns kommuner

Efterår 2019         

www.scleroseforeningen.dk



AUGUST
Rosenfestival - Bogense
Tid: 3. og 4. august 2019 kl. 9.30 - 16.00
Sted: Rosenfestival, 5400 Bogense
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding
Spørgsmål/ansvarlig: Anne Bjerg: event.okn@gmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Vi deltager med en stand til årets rosenfestival i Bogense. 
Kom og få en uforpligtende snak med os.

Pårørendeaften med foredraget 
“Jeg er også vigtig – husk dig selv som pårørende”
Tid: Tirsdag den 6. august 2019 kl. 19.00 - 21.00
Sted: Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 30. juli 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Helle: formand-okn@outlook.dk
Beskrivelse af arrangementet: En fælles fynsk PÅRØRENDE aften, hvor vi får besøg af Diana Lund, som tager 
dette udgangspunkt: Jeg er også vigtig - Husk dig selv som pårørende. Vi er vært med kaffe/the og lidt godt til ganen.

SEPTEMBER
RAP om KAP 2019 
Tid: Lørdag d. den 7. september 2019 kl. 11.00 - 16.00
Sted: Munke Mose, 5000 Odense C 
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding 
Spørgsmål/ansvarlig:  info@rapomkapfyn.dk  
Beskrivelse af arrangementet: RAP om KAP afholdes for 22. gang i Munke Mose, Odense C. 
Der er underholdning fra kl. 11 til andevæddeløbet skydes i gang kl. 14.10. Se mere på rapomkapfyn.dk.

Fjordens Dag
Tid: Søndag den 8. september 2019 kl. 9.00 - 15.00
Sted: Fjordens Dag, 5000 Odense C
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding 
Spørgsmål/ansvarlig:  Anne Bjerg: event.okn@gmail.com 
Beskrivelse af arrangementet: Vi deltager med en stand til Fjordens dag. Så kom og få en uforpligtende snak 
med os. Da det samme dag også er dagen, hvor Scleroseforeningen har husstandsindsamling vil vi helt sikker 
være udstyret med indsamlingbøtter den dag :-) https://www.fjordensdag.dk

Brætspilsaften
Tid: Fredag 13. september kl. 19.00 - 22.00
Sted: Papas Papbar, Skt. Knuds Kirkestræde 2A, 5000 Odense C.
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: Søndag 8. september
Spørgsmål/ansvarlig: Anders Jantzen: anders-jantzen@hotmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Kom til ungeaften med sjov og spil på Papas Papbar. Vi giver den første omgang.

OKTOBER
Caféaften - Træning med kronisk sygdom
Tid: Tirsdag den 8. Oktober 2019 kl. 18.30 - 21.00
Sted: Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V, Indgang K
Pris: Gratis for medlemmer, 30 kr. for ikke medlemmer
Tilmeldingsfrist: 24. september 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Helle: Formand-okn@outlook.dk
Beskrivelse af arrangementet: Franciska tager rundt i landet som foredragsholder og griber her fat på emnerne: moti-
vation, råd og vejledning i, hvordan man kommer i gang, hvorfor det er vigtigt, og hvilke drivkræfter man kan tage i brug.
Teorierne er veldokumenterede af uafhængig forskning (på sclerose området) og naturligvis egne erfaringer.
Det er Franciskas vision at få spredt budskabet om, hvor vigtig bevægelse, motion og kost er, for vores mulighed for 
at tage ansvaret for vores sygdom og fastholde styringen over eget liv og sygdom. 
ALT bevægelse tæller, giver bedre velvære og er bedre end intet - FORDI SAMMEN SLÅR VI SOFAEN :)
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Cupcake kursus
Tid: Lørdag 12. oktober kl. 14.00 - 17.00
Sted: Cups4cakes. Skt. Klemens Skole, Dahlsvej 1, 5260 Odense S.
Pris: 50 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 1. oktober
Spørgsmål/ansvarlig: Kristina Andersen: kristina-pigen_andersen@hotmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Tag din mor/far, ven/veninde eller bedsteforælder i hånden og kom og vær med til 
et sjovt og lærerigt cupcake kursus. Du kan også sagtens deltage alene :-) Lær at lave lækre cupcakes og pynt dem 
efter eget ønske. Du får som minimum 12 cupcakes med hjem. Minimums alder 5 år. Man står i køkkenet 2 og 2. 
Husk at medbringe forklæde hvis dette ønskes at være iført.

NOVEMBER
Pårørendeaften
Tid: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 18.30 - 21.00
Sted: Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Steen: estrid.steen@gmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Kom og mød andre, som er pårørende til mennersker med sclerose. 
Vi har nogle hyggelige timer, hvor lokalafdelingen er vært med kaffe/te.

Bryg Selv 2019
Tid: Brygning onsdag d. 6. november 2019, kl. 17.30 - ca. kl. 20.00 
       Tapning onsdag d. 20. november 2019, kl. 17.30 - ca. kl. 20.00
Sted: Bryg Selv, Energivej 38, 5260 Odense S
Pris: 380 kr. for medlemmer og 480 kr. for ikke medlemmer.
Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Jan K. Forsström: jan.pia@mail.dk
Beskrivelse af arrangementet: Vi skal igen tilbringe et par hyggelige timer hos Bryg Selv i Hjallese/ Lindved, hvor 
vi brygger vores eget øl.4 personer deler 50 l. øl, som tappes på ½ liters flasker og etiketteres efter egen smag.
Der er frit valg blandt alle øltyper – det eneste, der kræves er, at bryggerne bliver enige 4 og 4.

Julefrokost på Fangel Kro og Hotel 
Tid: Lørdag den 9.11.2019 kl. 12.00 til 16.00 
Sted: Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S 
Pris: 100 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke medlemmer. Drikkelse for egen regning. 
Tilmeldingsfrist: 31.10.2019 
Spørgsmål/ansvarlig:  Helle: Formand-okn@outlook.dk 
Beskrivelse af arrangementet: Kom med til årets julefrokost på Fangel Kro og Hotel.  
Som noget nyt vælger vi denne gang at tage ud af huset til årets julefrokost. Det bliver også til frokost og i en week-
end. Vi håber at det betyder at mange flere vil have mulighed for at deltage. 
Maden bliver serveret ved bordene, så ingen besværlige buffet. 

Brunch og bowling
Tid: Søndag 24. november kl. 11.00 - 14.00
Sted: Odense Bowling, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V.
Pris: Gratis for medlemmer – for ikke medlemmer 149 kr., og børn under 12 år 79,50 kr.
Tilmeldingsfrist: Søndag 17. november 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Kristina Andersen: kristina-pigen_andersen@hotmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Medbring dit gode humør og mød op til 2 timers lækker brunchbuffet og 1 times 
bowling. Skoleje er inkl., men ønskes der at bowle videre er dette muligt, dog via egenbetaling.

Julehygge
Tid: Lørdag den 14. december 2019 kl. 14.00 – 17.00
Sted: Rie Rasmussen, Kirkelundvej 15A, 5250 Odense SV
Pris: Gratis.
Tilmeldingsfrist: Søndag 8. december 2019
Spørgsmål/ansvarlig:  Rie Rasmussen: rielynge@hotmail.com
Beskrivelse af arrangementet: Så skal der julehygges med æbleskiver, gløgg og pakkeleg!
Medbring derfor gerne en gave til en værdi af 25 kr.
Børn er velkomne, men meddel gerne hvis dette er tilfældet.

UNGEteamet

PÅRØRENDEteamet

ØLBRYGNING2019

UNGEteamet

UNGEteamet

JULEFROKOSTEN2019



BESTYRELSEN

Du er meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål mm. 
og vi vil forsøge at hjælpe eller evt. henvise til andre steder.

Læs mere på lokalafdelingens hjemmeside
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/odense-kerteminde-nordfyns

Find os på Facebook
Scleroseforeningens lokalafdeling Odense, Kerteminde – Nordfyns.

Titel Navn E-mail

Formand Helle Cornett Pedersen formand-okn@outlook.dk 

Næstformand og UNGEteamet Anders W. Jantzen nastformand-okn@outlook.dk 

Kasserer Anne-Lise Køie kasserer-okn@outlook.dk 

Sekretær og suppleant Kristina Andersen sekretar-okn@outlook.dk 

FOND- og AVteamet John Boldreel Larsen jobola@mail.dk 

EVENT- og FRIVILLIGteamet Anne Bjerg event.okn@gmail.com  

KOMMUNIKATIONS-teamet Tine Oxholm Johansen kommunikation-okn@outlook.dk 

POLITIK – og PÅRØRENDEteamet Steen Ø. Andersen Estrid.steen@gmail.com 

FUNDRAISINGteamet og suppleant Jan Forsström jan.pia@mail.dk

Suppleant Martin Dannevang Martin_dannevang@hotmail.com

NYTTIGE FAGPERSONER
Socialrådgiver Dorrit Due due@scleroseforeningen.dk 3646 3646

Psykolog Telefontid dagligt
11 – 12 psykolog@scleroseforeningen.dk 3646 3646

Scleroseklinikken OUH Sekretær telefontid: 8-15 Du vil blive kontaktet 
af sygeplejerske 6541 3411

Scleroselinjen Hotline mandag-fredag 
17-20 7020 3646


