
Årsberetning 2017.

På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne ønske alle velkommen. Dejligt at I vil 
deltage i vores årsmøde, høre lidt om hvad der er sket det sidste års tid og 
ikke mindst, være med til at forme, hvad der skal ske det næste år, og vi 
håber på, at I kommer med nogen rigtig gode ideer til, hvad vi kan lave.

Jeg vil gerne starte med at takke bestyrelsen, for jeres arbejde for der skal 
ikke herske tvivl om, at uden jer, var der ingen lokalafdeling og I arbejder 
hårdt for, at lave arrangementer til andre scleroseramte samt deres 
pårørende. Jeg vil også sende en stor tak til Irene og Susanne, som begge 
gik ind i bestyrelsesarbejdet ved sidste årsmøde. Susanne er ganske ny med 
diagnosen, hvilket for de fleste er ganske overvældende i sig selv, og 
alligevel, var du frisk på, at gå med i vores lille bestyrelse og arbejder aktivt 
med, at lave arrangementer. Irene har haft diagnosen i en del flere år og har 
før tænkt på at deltage i det lokale arbejde, nu tog du skridtet og så var du så 
uheldig, at få et kæmpe attak lige før jul med en lang indlæggelse, alligevel, 
er du stadig i bestyrelsen. Tusinde tak begge to.

Ser vi på året der er gået, så har bestyrelsen afholdt syv bestyrelsesmøder. 
Vi har deltaget i to regionsmøder, som er et møde, hvor hele bestyrelsen 
mødes, med alle de andre bestyrelsesmedlemmer i regionen. Et møde hvor 
vi kan se, hvem de andre er, og snakke om de udfordringer der er eller få nye
ideer. Skal der laves samarbejde på tværs, er det bestemt vigtigt, at man ved,
hvem man samarbejder med.

Vi har også haft repræsentant med, da der var aften for nye medlemmer i 
Valby og vi har deltaget i formandsmøde samt delegeretforsamling der begge
afholdes i Grenå.

Bestyrelsen har også været afsted til messe to gange. Først Helsingør 
messen hvor det er frivillighedscenteret i Helsingør der lejer en stand, hvor vi 
så har været heldige at kunne stå gratis. Det plejer at være i foråret, lige 
omkring butiksindsamlingen så man kan jo håbe, folk der ser os på messen 
husker på os, når de så ser vores indsamlingsbøtter stå i butikkerne. 

Den anden messe var i efteråret, men stadig Helsingør – det var 
pensionistmesse, hvor vi har deltaget flere gange før. Vi har dog taget 
beslutning om, at vi ikke deltager på pensionistmessen igen. Vi møder en 
masse søde mennesker og mange der kan fortælle at de kender én med 
sclerose eller at de er medlem af foreningen, men en hel dags arbejde holder 
ikke mål med, hvad der reelt kommer ud af det.



Vi tilbyder stadig cafe aften hver den første torsdag i måneden. I året der er 
gået, var nogen almindelige cafe aftener dog byttet ud med fx påskefrokost, 
Sankt Hans fest, fødselsdags fest og julefrokost. Det er tydeligt, at det giver 
lidt ekstra deltagere, at der sker noget anderledes. 
I gennemsnit er der 12 deltagere til hver cafe aften, men med 14 deltagere til 
påskefrokost, 22 til Sankt Hans fest, 20 til fødselsdag og 25 til julefrokost er 
det tydeligt at se, at et anderledes arrangement trækker bedre, end en 
almindelig cafe aften. Så de nye traditioner er kommet for at blive.

Med de 12 cafe aftener, er vi allerede meget højt op i arrangementer og 
meget højt kontra mange andre lokalafdelinger, men vi har nu lavet meget 
andet end det. I maj måned, tilbød Jaguar klubben Danmark atter en tur til 
Græsted veterantræf hvor vi igen havde deltagere med.

Lørdag den 9. juli som var en pragtfuld sommerdag hvor solen stod højt på 
himlen, havde vi arrangeret en tur til Korsbæk på Bakken. Jeg deltog selv, 
havde ikke de store forventninger men allerede da vi stod samlet i flok og 
skulle begynde rundturen og lærer Andersen trådte ud på altanen og råbte 
højt af os, følte jeg, at jeg havde fået mere for pengene end jeg havde 
forventet. Vi fik en tur rundt i Korsbæks gader, så Lauras køkken, stuerne hos
Varnæs, Skjerns magasin og var hjemme hos Katrine og meget andet. 
Rundviseren havde styr på detaljerne og kunne fortælle om mange sjove ting 
og fremvise flere ting, der var de originale fra serien. Vi mødte en del 
Korsbæk borgere, vi spiste lækker frokost på postgaarden og blev endda 
vidne til auktion af en fin vase. En helt igennem fantastisk dag, hvor det gode 
også var, at der var deltagere med, som vi ikke normalt ser så rart, at vi 
kunne ramme nogen andre mennesker end dem vi plejer. Jeg kan fortælle jer,
at turen her til sommer, igen går til Korsbæk.

I august havde vi atter engang fået arrangeret Græsted revyen. Der var 30 
deltagere men da respons var, at man genbrugte tidligere numre tog vi den 
beslutning, vi har snakket om i flere år, at nu nåede det arrangement til sin 
ende. Om vi senere hen kommer tilbage, må tiden vise. 

Vi fik også arrangeret en tur på Coloplast hvor der var rundvisning og 
foredrag. Der var 10 deltagere og de meldte tilbage, at det havde været super
spændende.

I september gik turen til Den blå planet. Vi fik en guidet tur rundt, kom endda 
backstage og vores kasserer fik spist levende melorme. Vi var 12 deltagere 
afsted og havde nogen super gode timer. 



I januar stod den atter en gang på nytårsbowling. Denne gang var vi kun 22 
deltagere, så vi tænker på, om det er et arrangement, som ikke har jeres 
interesse mere, men samme dag blev vi gjort opmærksomme på, at vi 
generelt er ude med vores datoer meget sent, så flere havde været i tvivl om 
bowling blev til noget og man ikke havde sat dagen af. Så vi prøver igen, 
datoen er allerede sat af så I kan sætte kryds i kalenderen, men vi er også i 
tvivl om, om det handler om, at der er sat bruger betaling på dette 
arrangement. 

Onsdag den 1. marts stod den på første foredrag i ganske lang tid. Et 
foredrag vi længe har talt om men som også har været rykket nogen gange. 
Foredrag om blæreproblemer og hvordan man selv kan tage kontrollen. Det 
var et godt og inspirerende foredrag hvor Janni der er kontinens 
sygeplejerske, var rigtig god til, at få folk med. Med flere deltagere vi ikke har 
set før og endda besøg helt fra Amager må vi sige, at det var et foredrag der 
ramte plet. Mål for fremtiden bliver klart, at der kommer nogen flere faglige 
foredrag. 

Hvis I nu tænker, at der var et stort hul mellem den blå planet og til 
bowlingen, så har I helt ret. Men efteråret var fyldt op af, at der 11. september
var den første husstandsindsamling, og da flere fra bestyrelsen var 
koordinatorer eller indsamlere, så gik rigtig meget tid på det. Ingen tvivl om, at
det var et vigtigt sted at lægge vores kræfter og de fleste havde da også en 
rigtig dejlig dag, men jeg lyver vidst heller ikke når jeg siger, det også var 
super hårdt. Der fulgte rigtig meget arbejde med som koordinator men jeg er 
ikke i tvivl om, at alle var glade for, hvor mange penge der blev samlet ind. Til 
info, kommer indsamlingen igen i år, denne gang den 10. september og der 
mangler altid hænder, så kan I afsætte et par timer til indsamling eller har 
mod på at blive koordinator så hold jer endelig ikke tilbage.

I foråret stod Ulla igen i spidsen for at være koordinator for 
byttepengeindsamlingen hvor der heldigvis også, blev samlet en masse 
penge ind. Ulla har taget tjansen igen i år og det ser ud til, at stort set hele 
vores område er dækket ind af faste hjælpere, så det er super godt. 

Kun en gang, i året der er gået, kunne de unge samles. Jeg har lige spurgt 
ud, om de havde lyst til at der blev lavet noget for dem, men ikke een svarede
ja. Om et par år, ryger jeg dog for aldersgrænsen, så der skal snart findes en 
ny unge kontakt i vores område. Har I nogen bud, må I gerne sige til allerede 
nu.

Vores pårørendegruppe med Helle som koordinator har også kun kunne 
mødes en gang i året der er gået, men Helle har ikke givet op, vi skal bare 
have arbejdet os frem til, hvad der kan trække deltagere til. 



Julebanko blev som én af de få ting i år aflyst – der var meget få deltagere, 
men jeg kunne høre på en del at de faktisk gerne vil med, så nu har vi flyttet 
datoen til november måned, så vi undgår juleracet hvor alle har travlt og så 
må det bære eller briste – kommer der heller ikke deltagere i år, så bliver det 
arrangement ikke lavet mere. I kan sætte kryds i kalenderen lørdag den 25. 
november. Men trods aflyst banko, har vi haft ikke mindre end 21 
arrangementer ud over alle møder, indsamlinger og messe besøg. Så selvom
der kan virke stille i perioder, må man sige, vi arbejder for fuld fart men nye 
ideer og friske hænder, vil vi altid blive glade for. 

Skal da også huske at fortælle jer, at rundt i de fire kommuner vi dækker, 
sidder også flere frivillige, der sidder for sclerose sagen i de forskellige DH 
afdelinger og handicapråd. Så der er vi også repræsenteret.

Som sagt, fik vi et nødråb om til bowling, at vores arrangementer kommer ud 
for sent – det har vi taget til os, og med de mere fast ting, forsøger vi at 
planlægge meget fremadrettet, også at de kommende arrangementer for 
næste halve år, kommer med i vores nyhedsbreve, så I hele tiden kan følge 
med i, hvornår hvad kommer. Vi forbeholder os dog retten til, også at lave 
spontane ting, men håber at den langsigtede planlægning så også gør, at I 
bakker op om vores arbejde. Jeg tør godt sige, at I kan glæde jer til året der 
kommer, med tur til Legoland, tur til Christiania og en stor 
velgørenhedskoncert og meget andet. 

Til allersidst, så tak til jer medlemmer der kommer til vores arrangementer, tak
til bestyrelsen for jeres store arbejde og tak til alle de frivillige, der hjælper til 
arrangementer og i forbindelse med byttepenge indsamlingen. Ikke én, kan 
undværes.


