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E-mail Nyhedsbrev nr. 28
Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling

Har du lyst og råd ? - eller har nogen i din familie eller omgangskreds, kan man købe sig en plads 
ved bordet hos en af ”De Kendte”, som har givet os en aften af deres liv .

Velgørenhedsmiddag på Marienlyst 
d. 26. oktober 2013 kl. 17.30

Der er stadig pladser til velgørenhedsmiddagen på Hotel Marienlyst i Helsingør på Ndr. Strandvej 2, 
d. 26. oktober 2013, hvor overskuddet går ubeskåret til :  Forskning i  Progressiv Sclerose. 

På vedhæftede plakat – lagt ved, som pdf-fil – kan du se de 19 kendte mennesker, som har stillet 
sig til rådighed, som ”værter” ved hver sit bord. Her kan du få mulighed for at være med.

Pia Kjærsgaard og Ulf Pilgaard er udsolgt, men ellers er der stadig lidt pladser ved bordene. 

Du kan f.eks købe en plads hos  Benedikte Kiær – borgmester- kandidat i Helsingør kommune, så 
her er muligheden for, at fortælle hende, hvordan det er at leve med Sclerose i vores kommune. 

Aftenen foregår, som sagt på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor du vil få en lækker tre retters 
middag med drikkevarer – show – underholdning – musik - gaver og meget andet 
og bedst af alt - overskuddet går  ubeskåret til Forskning i Progressiv Sclerose. 

Så skynd dig - tøv ikke, men køb en billet allerede nu. Du kan læse mere om hele arrangementet 
på: www. scleroseforeningen.dk/middag

Du har også mulighed for, at deltage i støtte-koncert med Gasbox - Danmarks bedste Kim Larsen 
Kopi - band, der spiller fra 22.00 på  Marienlyst 26. oktober. Bagefter er du velkommen til at blive til 
02, i de to sidste timer vil der være musik og dans ved en DJ. Prisen er 150 kroner, hvis du bestiller 
på forhånd (tlm3070@youmail.dk eller  28188659)  ellers 200 kroner ved køb i døren. 
Overskuddet går også  ubeskåret til : Forskning i Progressiv Sclerose

Videresend gerne denne mail til mennesker, som kan være interesseret i dette arrangement
                                                    Med venlig hilsen - Bestyrelsen i Lokalafdeling Nordsjælland Øst

Lokalafdelingens sekretær: Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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