
Årsberetning for 2017

På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde velkommen til de, der deltager til vores 
årsmøde, det skal I vide, at os fra bestyrelsen sætter ganske stor pris på og som 
bestyrelse ønsker vi, at lave arrangementer som har interesse for vores medlemmer, 
derfor er jeres stemmer vigtige, så I er med til at forme afdelingens daglige arbejde.

Som altid, vil jeg gerne starte med at takke bestyrelsen for det arbejde, I har præsteret det 
sidste år. Nok er vores medlemmer vigtige, men uden bestyrelsens arbejde, så var der 
ingen lokalafdeling her i Nordsjælland. Tak for jeres tid, tak for jeres ideer og tak for jeres 
arbejde og ikke mindst, investering i scleroseforeningen.

Med et kig tilbage på året der er gået, har bestyrelsen afholdt seks bestyrelsesmøder. 
Vi har deltaget på to regionsmøder. Jeg har været afsted til formandsmøde i maj måned 
og delegeretforsamling i november og har været en tur i Valby, til ”Tilbud for nye 
medlemmer” og så har Marian, Annemette, Irene og Susanne været i Grenå til basis og 
event kursus. Sune er også engageret i DH Helsingør, så han render også til flere møder 
for scleroseforeningen, men mellem alle møder, foregår der så en masse andet arbejde, 
med at arrangere foredrag, udflugter og meget andet. 

Vi har i flere år deltaget i flere messer – det er til gengæld en ting vi har valgt fra i år. Vi 
synes simpelthen ikke, at der kommer nok ud af den tid og det arbejde det er at være 
afsted, og derfor vil vi hellere lægge kræfterne andre steder.

Vi sender stadig velkomst folder ud til nye medlemmer hver måned, så de med det samme
kan finde ud af, at lokalafdelingen er her og så de hurtigt får muligheden for, at komme i 
kontakt med andre med sclerose. 

Der har i nogen tid været et fald, af deltagere til cafe aften i Helsingør og det gjorde, at der 
kom en periode, hvor vi ikke tilbød cafe møde. Da der så pludselig sad en gruppe af 
medlemmer, som snakkede om at starte op for sig selv, da de var rigtig glade for den 
mulighed for at mødes, og bestyrelsen begyndte at høre fra andre sider, at cafe i Helsingør
var efterlyst, har vi nu taget beslutningen om, at starte det op igen. Vi håber på, at I bakker
op og deltager og vi glæder os til at se jer igen.

Med et kig tilbage, holdt vi påskefrokost på cafeen i april med 18 deltagere, i maj 3 
deltager, 4 i juni og så havde vi lukket ned i juli og august. I september holdt vi 
sensommerfest med byg-selv-burger hvor vi var 20 deltagere, i oktober 6 og november 12.
Stadig kommer der nye medlemmer til hvilket er dejligt. 1. marts 2018, er der igen cafe i 
Helsingør.

I flere år har vi snakket om cafe i Hillerød. Mange synes der er langt til Helsingør for et par 
timer og da der også bor mange med sclerose i Hillerød og omegn, besluttede vi at nu var 
det på tide at få startet noget op. Vi startede derfor i maj måned på en kinesisk restaurant 
hvor der kom 11 deltagere – heraf 4 vi ikke tidligere havde mødt til noget. I august gentog 
vi samme sted, denne gang kom der 12 hvoraf 2 var helt nye. I november blev der holdt 
igen med 10 deltagere der nu havde ønske om, at de ville flytte til cafeen ”Dalle Valle” i 
slotsarkaderne og med ønske om, at mødes hver anden måned, frem for hver tredje. Dette
startede op her i februar hvor der kom 4 deltagere, men mange var ramt af influenza så 
det gav en del afbud. 



Marianne og Bjarne som begge har siddet i afdelingsbestyrelsen, er primus motor/”værter”
i Hillerød, så er dem der tager imod og forklare hvis der skulle være nye medlemmer. Det 
er vi rigtig glade for, at de gerne vil hjælpe os med, da ingen fra bestyrelsen lige pt. har 
muligheden for at sige, at vi kan komme der fast.

Cafe møder, er en social måde at møde mennesker med sclerose og deres pårørende, 
men det er også en vidensbank af erfaring, fordi alle er så forskellige og alle har prøvet 
forskellige ting, så ud over snak om ferier, træning, børnebørn og kæledyr, er der 
erfaringsudveksling om medicin, genoptræning og meget andet. 

Ud over vi har fået startet cafe møde op i Hillerød, er vi qua en repræsentant i DH også 
kommet ind i en selvhjælpsgruppe der mødes i Hillerød. Du kan holde øje i 
nyhedsbrevene om, hvornår denne gruppe mødes. 

I foråret, var der igen butiksindsamling. Ulla tog igen slæbet med at være koordinator – 
hun havde 7 indsamlere fordelt rundt i vores fire store kommuner, som samlede over 
21.000 kroner ind til forskning. Nogen synes ikke det er så sjovt at være med til mere, da 
der ikke altid er så mange penge i indsamlingsbøtterne, men alt i alt, bliver der samlet en 
hel million kroner ind – så arbejdet er super værdifuldt og vi vil gerne takke alle dem der 
samler ind for os. 

I maj måned på MS world Day, havde Marian arrangeret en velgørenhedskoncert i skønne 
Asminderød kirke med Marie Carmen Koppel som havde taget sin bror med. De gav et 
brag af en koncert til en næsten fuld kirke med ikke mindre end 110 lyttere. En koncert alle
der deltog, sent vil glemme. Koncerten gav et lille underskud men gav en masse god 
presse omtale. 

I sommerferien bød vi på aftentur i Zoologisk have, arrangeret sammen med en anden 
lokalafdeling. I alt med 30 deltagere. Der ud over en tur til Legoland med bus som der var 
skaffet sponsorater til. Der var 14 deltagere afsted som havde en dejlig dag med godt vejr 
og masser af ”tag-selv-softice”. I august var vi atter en tur på Bakken og se ”Korsbæk 
byen” og spise frokost på ”Postgaarden”. 16 medlemmer var afsted.
Da vi nåede september stod den på en tur til Christiania hvor 10 medlemmer var med. Det 
var endnu en god tur og med en god fortæller.

September bød atter engang på landsindsamlingen. Stort set alle fra bestyrelsen var 
koordinatorer og en masse frivillige var på gader & stræder for at samle penge ind. 
Gigtforeningen har siden trukket sig, så fra i år er vi i scleroseforeningen alene om 
indsamlingen, og der er brug for alle kræfter, for indsamlingen er super vigtig i forhold til at 
skaffe penge til forskning og skabe synlighed, så vi håber du vil hjælpe søndag den 9. 
september. I år bliver indsamlingen ikke bare i region Hovedstaden og Midtjylland, vi har 
også fået lov at samle ind i region Syddanmark.

I september havde vi arrangeret et foredrag med socialrådgiver Camilla Beyer-Nielsen 
som arbejder i scleroseforeningen. Hun var ude og fortælle om MS og arbejde, hvilke 
paragraffer der kan hjælpe til at man bliver på arbejdet og den slags. Der var 10 deltagere 
der alle var rigtig glade for foredraget og især, at der ikke havde været flere deltagere, det 
gav nemlig god tid til forklaringer og spørgsmål.



Kan da lige nævne, at vi i år, ikke har arrangeret tur til Græsted Revyen – vi var lidt 
spændte på, om nogen af dem der plejer at være afsted ville mangle det og give lyd fra 
sig, men vi har ikke hørt fra nogen, og vi vil jo gerne have mulighed for, at give jer nye 
arrangementer, når vi ikke synes at tidligere, lever op til forventningerne.

I oktober tog vi, hvad man kan kalde ”et stort spring”. Vi arrangerede trampolinspring FOR 
ALLE, i Grøndalcenteret i KBH. Det virker måske umuligt, men ikke mindre var deltagerne 
3 kørestolsbrugere der fik en kæmpe oplevelse og alle var i trampolin og hoppe. Det var 
fantastisk at se glæden i deres øjne da de fortalte om oplevelsen og lækkert vi kan lave 
noget, der måske virker ”umuligt”.

Årets julefrokost blev afholdt på færgen Aurora mellem Helsingør og Helsingborg. For at få
alle ender til at gå op, holdt vi julefrokost på den dag, hvor der skulle have været julebanko
men sådan kan det til tider gå. Det er heller ikke altid, at vores arrangementer bliver en 
succes trods gode ideer, det oplever man hurtigt i frivilligt arbejde. Vi kan have nok så 
skæve ideer eller gode intentioner, men nogen gange så må vi aflyse grundet for lidt 
tilmelding og andre gange laver vi noget og forventer ikke den store deltagelse og så bliver
tilslutningen kæmpe. Vi har jo også forsøgt flere gange, at lave udendørs arrangementer, 
men det er som om, at jer i Nordsjælland, heldigvis, har naturen tæt nok på i forvejen. 
Tilbage til julefrokosten, var der 10 deltagere og umiddelbart ikke noget, man ønsker 
gentaget på færgen – julefrokost skal I nok få.

2018 blev skudt i gang med den snart ”sædvanlige” tradition – bowling og brunch. En 
masse nye ansigter deltog og for første gang, havde vi en kørestolsbruger med til at spille.
Bowlinghallen er bestemt ikke fantastisk egnet for kørestolsbrugere, men med nogen 
stærke mænd, så kan det meste lykkes og med ikke mindre end 33 deltagere, må man 
sige at det var en succes og en super hyggelig måde at starte året på.

Til bowling og brunch deltog nogen nye medlemmer, hvor de trods sclerose, dyrker karate 
og har oplevet, hvordan karate kan hjælpe på fx balancen. De har af sig selv tilbudt, at 
arrangere karate for mennesker med sclerose, og endda gratis. Tusinde tak for dette 
initiativ Alice & Steen. Vi håber mange fremadrettet får glæde af jeres gode arrangement. 

Noget af det, som nok er mest oppe i tiden, er klart cannabis. Så vi tog derfor 
beslutningen, og fik arrangeret foredrag med lægen Tina Horsted som er én af dem der 
bruger cannabis i forhold til smerter. Foredraget blev afholdt på Espergærde bibliotek og 
med næsten 50 deltagere må man sige, at deltagelsen var super flot. 
Dette foredrag blev enden på beretningen om, hvad vi i afdelingen har foretaget os siden 
sidste årsmøde. Ud over møder, indsamlinger og velgørenhedskoncert har vi afholdt ikke 
mindre end 19 arrangementer og med tanke på, alle i bestyrelsen selv er ramt af sclerose 
kan jeg kun sige – godt gået.

Rundt i kommunerne har man det, som hedder DH. Det står for Danske 
Handicaporganisationer. Det er en paraply organisation, hvor alle foreninger kan være 
med til, at gøre livet bedre & nemmere for syge og handicappede i kommunerne. Det er 
her, der er direkte adgang til handicaprådet, der sammen med kommunens politikere 
arbejder for, at kommunerne gør deres bedste og overholder ”spillereglerne”. Jeg har selv i
en del år siddet i DH i Helsingør men har valgt at træde ud, Sune der var min suppleant, 
har valgt at blive, vi mangler dog en suppleant til ham. 



I Hillerød har vi længe ikke haft nogen repræsentant, men vi har været så heldige, at 
Vibeke Pagh er trådt ind, så scleroseforeningens stemme, også bliver hørt i Hillerød. 
I Fredensborg sidder Anette Lewinsky, der tidligere har siddet i afdelings bestyrelsen. 
I Gribskov sad Ole Præst, vores tidligere revisor, men han har valgt at træde ud og vi er så
heldige, at flere var interesseret i hans post. Så ind er kommet Bjarne Jørgensen, vores 
tidligere sekretær og som suppleant er Klara Snejbjerg kommet ind. Klara er i starten af 
20´erne og hendes mor har sclerose. 

I år, er der også sket en del i bestyrelsen og mere kommer til at ske. Marian valgte i 
efteråret med øjeblikkelig virkning at trække sig fra bestyrelsen, efter hun ellers har været 
med i omkring 5 år. På egne og bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige tak til Marian for din 
tid i bestyrelsen. Vi ønsker dig alt det bedste fremover.
Irene, som kom ind i bestyrelsen for 2 år siden, har valgt ikke at genopstille. Til dig, også 
en stor tak for årene du har været her.
Sidst men ikke mindst, er vores kasserer Annemette blevet ramt af alvorlig sygdom og 
måtte for ikke længe siden smide håndklædet i ringen. Hun træder derfor ud af bestyrelsen
i år – trods hun ikke er på valg. Annemette, tak for din tid og dine år hos os – vi håber du 
en dag kommer tilbage men her og nu, ønskes du alt held & lykke med helbredet.

Jeg har, siden jeg blev formand, også været ungekontakt da jeg var den eneste i 
bestyrelsen der havde rette alder og eneste der havde interesse i det. I år, har der ikke 
været nogen arrangementer for de unge, da de sidste jeg arrangerede, var der stort set 
ingen tilslutning til. Jeg har ikke længere ønske om, at være ungekontakt og inde for et par
år falder jeg også for aldersgrænsen, så jeg har nu taget kontakt til de unge i afdelingen og
håber på, en anden vil tage opgaven. 

Vores pårørende gruppe er også gået lidt i stå, men der kommer selvfølgelig altid nye 
pårørende til, så skulle du sidde som pårørende og have behov for at mødes med andre, 
så giv lyd fra dig, for så skal vi nok få sat noget i gang til jer. På scleroseforeningens 
hjemmeside, kan du finde vores lokalafdeling, og der kan du finde mail til Helle Olesen der
er pårørende kontakt. 

Med disse ord, så tak for i år. Tak til bestyrelsen, både jer der bliver og jer der går og tak til 
de medlemmer der støtter op om vores arrangementer. Vi glæder os til fremtiden.

På bestyrelsens vegne,
Laila Rohde Mortensen.


