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Scleroseforeningen, Lokalafdeling Randers 
Nyhedsbrev nr. 2/2022   

Kære medlemmer 

Hermed nyhedsbrev fra jeres lokalafdeling. 
 
Det er blevet forår og på alle måder lysere tider.  

Den 28. februar kunne Lokalafdelingen, for første gang i flere år, afholde årsmøde med fysisk 

fremmøde, - og der var rent faktisk også et meget flot fremmøde. Det blev et rigtig fint møde, 

hvor vi bl.a. flere nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket også var hårdt tiltrængt. Flere meldte sig 

også som frivillige til lokalafdelingens arbejde. Mange tak for jeres opbakning.  
 
Her i nyhedsbrevet får I information om de planlagte events og medlemsaktiviteter i 

lokalafdelingen. Desuden andre relevante tilbud for mennesker med Sclerose.  
 
I får også information om nye muligheder for at være frivillig i Lokalafdelingen. Vi håber det 

kan medvirke til, at flere har lyst til at yde en indsats der kan afpasses efter tid og overskud, - 

og ikke mindst, hvad man nu brænder for. Vi håber det kan inspirere jer, og at I vil overveje 

mulighederne. 
 
Som vanligt får I først en kalender med oversigt over de planlagte aktiviteter og 

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

oplysninger om tilmelding. 

 

På vegne af bestyrelsen   
Bodil Johansen 

 
 

Til Kalenderen: 
 
Søndag d. 1. maj: You Go  

▪ Sammen går vi 17.747 skridt – ét skridt for hver dansker med Sclerose. 

Tag familie, venner eller kolleger under armen og mød op på denne dag, hvor vi går for en 

verden uden Sclerose over hele landet.  

Se mere om sted og tilmelding nedenfor. 

 

Lørdag d. 13. august: RAP om KAP  

▪ Andevæddeløb på Gudenåen i Randers Festuge 

Scleroseforeningens festlige og familievenlige event.  

Overskuddet går bl.a. til Lokalafdelingens aktiviteter for medlemmerne. 

Vær med til at sælge ANDelsbeviser til kapløbet eller giv en hånd med m. praktiske 

opgaver ifm. afviklingen af løbet. Se mere om, hvordan du kan hjælpe nedenfor. 

  

Søndag d. 11. september: Scleroseindsamlingen 

▪ Sammen mod Sclerose 

Landsdækkende indsamling, hvor vi er på gaden og samler ind til vigtig forskning i Sclerose.  

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
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Mere info herom følger senere.

 
Vi vil også gerne lige slå et slag for Scleroseforeningens online medlemsmøder. Der tages 

mange spændende og relevante temaer op.  

 

Glippede tilmeldingen til et online foredrag?                                                                       

Det er der råd for: Afholdte foredrag er efterfølgende tilgængelige på Scleroseforeningens 

hjemmeside under: Viden om => Temaer => online medlemsmøder. 

https://www.scleroseforeningen.dk/online-medlemsmoeder   

 
Aktiviteter i Lokalafdeling Randers: 

 

  

Søndag d. 1. maj: You Go  

▪ Sammen går vi 17.747 skridt – ét skridt for hver dansker med Sclerose. 

YOU GO er en landsdækkende begivenhed den 1. maj., hvor vi alle sammen går en tur for en 

verden uden sclerose.  

Yderligere info kan findes her: https://www.scleroseforeningen.dk/you-go 

You Go er muligheden for at tage venner, familie eller kolleger under armen og sammen nyde 

en dejlig gåtur, hvor du samtidig er med til at gøre en vigtig forskel for de 17.747 danskere, 

der lever med sclerose hver eneste dag. 

Der er ingen krav om, hvor og hvor langt man skal gå. Det vælger man selv. Man kan også 

deltage i kørestol. 
 
Du bestemmer selv, om du vil gå alene eller sammen med nogen. Hvis du gerne vil gå med 

andre, har du muligheden for at vælge en fælles gåtur i dit lokalområde, når du tilmelder dig. 
 
▪ You Go Randers 

Der bliver arrangeret et lokal Walk i Randers, som man kan tilmelde sig, så vi går en 

flok samlet: 

▪ Tid: søndag d. 1. maj, kl. 10.00 

▪ Mødested: v. RandersLaksen (nederst på Østervold) 

▪ Tilmelding: via Scleroseforeningens hjemmeside - NemTilmeld  

https://sclerose.nemtilmeld.dk/268/     

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx
https://www.scleroseforeningen.dk/online-medlemsmoeder
https://www.scleroseforeningen.dk/you-go
https://sclerose.nemtilmeld.dk/268/
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V. tilmelding vælges startpakke - og derefter sted (under tillægsydelser) – vælg You Go 

Randers. Man kan vælge mellem 2 startpakker til helholdsvis 100 og 200 kr. – ved begge går 

100 kr. ubeskåret til forskning i Sclerose. 

 

 

 
Lørdag d. 13. august, Kl. 11.30: RAP om KAP  

▪ Andevæddeløb på Gudenåen i Randers Festuge 

Scleroseforeningens festlige og familievenlige event. 

Efter 2 års pause, grundet Corona, kan vi nu heldigvis genoptage Rap om Kap. 
 
Nummererede plastikænder søsættes i Gudenåen fra den blå bro ved Justesens Plæne og 

svømmer herefter om kap. Der er masser af gode præmier at vinde ved kapløbet. Præmierne 

er hovedsagelig doneret af lokale erhvervsdrivende.   
 
Støt op om denne event: Lokalafdelingens aktiviteter for medlemmerne og deres 

familier bliver finansieret af overskud fra denne event. Det er altså til vores fælles 

fordel. 

Vær med til at sælge ANDelsbeviser til Andevæddeløbet - der skal sælges 3000 stk.  

Vi har brug for jeres hjælp til salg af ANDelsbeviserne i perioden fra 15. maj til 1. 

august. Om du kan sælge 10, 100 eller endnu flere er underordnet – alt er en hjælp! 
 
Hvis du har spørgsmål vedr. hvor og hvordan du kan sælge andelsbeviserne: Kontakt Bettina 

Palsbo, tlf.: 6013 6328 eller Inger-Lise Nielsen, tlf.: 2227 4256 
 
ANDelsbeviser kan afhentes hos Flemming Sørensen efter aftale, Tlf.: 2819 7399.             

Adressen er: Aalborggade 24, 8940 Randers SV.  
   
Kan du give en hånd med til praktiske opgaver ifm. afvikling af væddeløbet, er det også meget 

velkomment. Kontakt Bettina Palsbo på ovenst. tlf. nr. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
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Øvrige nyheder: 

▪ Bogudgivelse: 

 
Henriette Wessberg, fra Randers, har netop fået udgivet sin bog “Sklerosen min ven“.        

I bogen beskriver hun sit liv på godt og ondt gennem de sidste 30 år, og det at leve med 

en kronisk sygdom.  

Henriette har valgt at indtægter v. salg af bogen skal gå ubeskåret til 

Scleroseforeningen, Randers Lokalafdeling, dvs. til aktiviteter for lokalafdelingens 

medlemmer. Mange tak fra lokalafdelingen. 

Er du interesseret i at købe en bog, kan du rette henvendelse til Henriette på tlf: 81 73 09 

09 (mobil) eller via Messenger https://www.facebook.com/henriette.wessberg . Prisen er 

100 kr., plus evt. omkostninger til forsendelse. 

 

▪ Søn. d. 17. april, kl. 18-20.30: Foredrag ”Kost og kronisk sygdom” v. 

Strange Skov, Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers C 

Pris: 150 kr. 

• Kan vi ændre på vores helbred, ved at ændre på hvad vi spiser? 

• Hvilke helt almindelige fødevarer skader os med autoimmun kronisk sygdom? Og 

hvilken mad gavner os allermest? 

• Hvordan ændrer vi kurs væk fra dårlige vaner til nye gode vaner, som hjælper os til 

bedring. 

Yderligere information: Foredrag om Kost og Kronisk Sygdom med Strange Skov  

 
▪ Ons. d. 20. april, kl. 13-16: Åbent Hus, Randers Skyttekreds 

Handicapafdeling, Kærgade 117C, 8940 Randers SV   

Kom og oplev skydesporten på tætteste hold, når Randers Skyttekreds Handicapafdeling 

inviterer til Åbent Hus.  

Tag din ven, kæreste, ledsager, hjælper eller andre med og kom ud og se om skydning er 

noget for dig!  

Se fulde opslag her: https://www.scleroseforeningen.dk/randers/aabent-hus-randers-

skyttekreds-handicapafdeling  

Yderligere information: Kontakt: Anna Grethe Andersen 2927 5239 

 

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx
https://www.facebook.com/henriette.wessberg
https://www.strangeskov.dk/foredrag/kost-og-kronisk-sygdom-live/
https://www.scleroseforeningen.dk/randers/aabent-hus-randers-skyttekreds-handicapafdeling
https://www.scleroseforeningen.dk/randers/aabent-hus-randers-skyttekreds-handicapafdeling


 

Nyhedsbreve fra lokalforeningen udsendes til medlemmerne pr. mail og kan desuden findes på 
Scleroseforeningens hjemmeside under Lokalafdeling Randers 
https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers 

 

 

▪ Fredag. d. 20. maj, kl. 10-12: Introdag, Rehab-golf - Randers Golf Klub, 

Randers Golf Klub, Himmelbovej 22, 8920 Randers NV.  

Rehab-golf er for voksne borgere med funktionsnedsættelse og spilles under hensyntagen 

til den enkeltes handicap. Det kræver ikke forudgående færdigheder. Pårørende kan 

deltage og der er frivillige hjælpere til stede. 

Se fulde opslag her: https://www.scleroseforeningen.dk/randers/rehab-golf-randers-

golfklub-introdag-d-20-maj-kl-10-12 

Yderligere information: Signe Mønster Buchardt, signe.monster@randers.dk  / tlf.: 

30690827  

Tilmelding: Marck Lindved mll@randersgolf.dk  

 
 
Bliv frivillig - Vær med i det frivillige arbejde                                        

Der er mange muligheder i din lokalafdeling: 

Har du indimellem overvejet at lave frivilligt arbejde, men tænkt, at det med 

bestyrelsesarbejde ikke lige er dig? Så vil vi gerne fortælle dig om de nye muligheder for at 

være frivillig i Scleroseforeningen. 
 
Du behøver nemlig hverken at sidde med i bestyrelsen eller at lægge en masse timer i 

opgaver, som ikke interesserer dig. Vi har organisereret det lokale arbejde på en ny måde, 

hvor flere frivillige kan være med, og hvor du laver det, du interesserer sig allermest for. Der 

er mange nye muligheder for at gøre en frivillig indsats i Scleroseforeningen baseret på dine 

interesser, dit overskud og din kalender. 
 
Vi har brug for dig – hvordan vil du gerne være med? 

Vi har oprettet to nye grupper med hvert sit arbejdsområde, så du som frivillig er med der, 

hvor din interesse ligger:  

• Aktiviteter for mennesker med Sclerose og deres pårørende 

• Indsamlinger og events der skaffer penge til forskning 

Se mere om mulighederne her: https://www.scleroseforeningen.dk/vaer-med/bliv-frivillig  
 
Kontakt os for at høre mere om at være frivillig 

Har du lyst til at høre mere om at lave frivilligt arbejde? Så vil vi meget gerne høre fra dig. 

Sammen finder vi den bedste plads til netop dit engagement i Scleroseforeningen. 

Kontakt os her: https://d7.scleroseforeningen.dk/formular/meld-som-frivillig  

 
 
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  

https://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/randers
http://www.scleroseforeningen.dk/Lokalafdelinger/Randers.aspx
https://www.scleroseforeningen.dk/randers/rehab-golf-randers-golfklub-introdag-d-20-maj-kl-10-12
https://www.scleroseforeningen.dk/randers/rehab-golf-randers-golfklub-introdag-d-20-maj-kl-10-12
mailto:signe.monster@randers.dk
mailto:mll@randersgolf.dk
https://www.scleroseforeningen.dk/vaer-med/bliv-frivillig
https://d7.scleroseforeningen.dk/formular/meld-som-frivillig
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