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     FORMANDEN’s HJØRNE 

 

Et nyt år i scleroseforeningens lokalafdeling Nordvestjylland er 
allerede rigtig godt i gang. Et supergodt og hyggeligt årsmøde 
den 25. februar 2014 har startet op for årets aktiviteter. Inde i 
nyhedsbrevet kan læses nærmere om de allerede planlagte 
aktiviteter og aktiviteterne  i støbeskeen. Jeg håber rigtig mange 
er jer får lyst til at deltage i de ting der kommer til at ske i 
afdelingen det kommende år. Jeres deltagelse er lig med succes 
– og succes skal der til, hvis vi  alle skal bevare gejsten og få 
lokalafdelingen til at blomstre og være til fælles glæde for os 
alle. 

 Hjertelig velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, som 
jeg håber, alle bliver glade for at deltage i det lokale arbejde. På 
de sidste sider i dette nyhedsbrev kan I se alle gamle, såvel som 
nye medlemmer af vores bestyrelse.  

I februar 2014 fik alle lokalafdelingens  medlemmer et brev, 
hvor vi opfordrede folk til at komme til årsmøde, samt til at 
melde sig som frivillige til vores indsamlinger.                                      
Det gav pote, vi har fået en del flere frivillige, hvilket betyder vi 
kan opstille indsamlingsbøtter i dobbelt så mange butikker i 
forbindelse med butiksindsamlingen her i uge 14 – 26.                      
Jeg håber, at flere bøtter er lig med flere kroner til forskning, lad 
os krydse fingre for andre menneskers gavmildhed.             

Flere frivillige er dog stadig hjertelig velkommen.   

 

 
2 



                                          Rap om Kap  

 

De små gule ænder 

svømmer på Storåen i 

Holstebro igen i 2014.                               

Vi har faste salgs-steder 

af ANDELSBEVISER foran 

Kvickly i  Holstebro og i 

Nørreport Centret også i 

Holstebro. 

 Salgsstedet i Nørreport Centret deles mellem medlemmer fra  

Lions og Scleroseforeningen, mens posten foran Kvickly 

udelukkende bemandes med medlemmer fra Lions. 

Salg af  ANDELSBEVISER i Nørreport Centret foregår:                 

Fredag den 13. juni fra kl. 10.00 til kl. 17.00                                          

Lørdag den 14. juni fra kl. 10.00 til kl. 14.00                              

Fredag den 20. juni fra kl. 10.00 til kl. 17.00                                

Lørdag den 21. juni fra kl. 10.00 til kl. 12.00 (løbsdag) 

Har du et par timer i juni 2014, hvor du vil  sælge Andelsbeviser i 

Nørreport Centret  så ring til Anita på 42152127. 
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Mere viden om sclerose, forskning og behandling .      
    

 

Kom og mød overlæge med speciale indefor sclerose Jens 
Arntsen og sclerosesygeplejerske Hanne B. Breinholt, begge 
arbejder i scleroseambulatoriet på Holstebro Sygehus. 

Du kan denne aften få viden om den seneste forskning indenfor 
scleroseområdet, de nyeste medikamenter på markedet og de 
tilbud der er for nuværende indenfor symptom- og 
funktionsforbedrende behandling. 

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til både Jens 
Arntsen og Hanne B. Breinholt i aftenens løb. 

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig og informativ aften. 

 

Hvornår: torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 – 21.00                       
Hvor:   Holstebro Sygehus  Indgang U, 5. sal                                     
Pris: kr. 50,00 incl.kaffe/te/vand og let traktement.        
Tilmelding:  Bess Dyremose Jensen på 23927379                                                                                                                                                                                                                         
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                  KOM TIL CAFE MØDER 
 

Mennesker med sclerose har mulighed for, at mødes på den 

hyggelige Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro.               

Hver den sidste torsdag i måneden fra kl. 15.00 til kl. 17.00   kan du 

droppe ind på cafeen og møde andre mennesker med sclerose. 

Der kan være hyggelig snak på tværs af bordene eller samtale om 

forskellige praktiske udfordringer i hverdagen, men uanset emnet er 

der altid en hyggelig stemning og de to timer flyver afsted. 

Du får valgfri kaffe og lækker hjembagt kage for en egenbetaling på 

kr. 20,-. 

 

        Næste gang er torsdag den 27. marts 2014 
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 Invitation til gratis infodag om ridefysioterapi                                  

 Fysioterapi på hesteryg 
 Balance i bevægelse 
 Træning i naturen 
 Træning på hold 
 Socialt samvær i rytterstuen 
 Det er hesten der gør forskellen 

Kom og se hvad vi kan, se de dejlige omgivelser,vores gode 
adgangsforhold, de  skønne heste og sidst men ikke mindst 
kom og mød vores dygtige og kompetente medarbejdere. 

Der vil selvfølgelig være mulighed for at prøve en tur på 
hesteryg. Der er opstignigsrampe/lift. Der er en person til at 
trække hesten – der er specielt udstyr og der er mulighed for 
en prøvetur, selv om man ikke kan sidde selv 
(fysioterapeuten sidder bagved og støtter). 

Dagen opdeles i hold på følgende måde:                                                 
Kl.  10.00 – 12.00 for børn under 12 år                                                                
Kl. 12.30 – 14.30 for unge mellem 12 og 18 år                                    
Kl. 15.00 – 17.00 for voksne 18 år ….. 

Der er kaffe og te på kanden og hjemmebagt kage. 

Hvornår: Lørdag den 5. april 2014 (kl. 10.00 – 17.00)                   
Hvor: Center for ridefysioterapi i Struer                              
Tilmelding: Hanne Dahl Iversen 22942270 
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Gave til lokalafdelingen 

 

Lokalafdeling Nordvestjylland har fået en donation på  10.000  

kr. fra Odd Fellow Ordenen søsterloge nr. 4 Erica Holstebro.                                                                          

Lokalafdelingen har fået donationen i forbindelse med 

søsterloge Erica Holstebro’s  100 års jubilæum –  9 andre 

udvalgte organisationer modtaget et tilsvarende beløb.                                                                           

Den formelle overrækkelse foregår den 14. april 2014 ved en 

reception i Logens lokaler i Holstebro. Pengene skal anvendes 

til gavn for medlemmerne, men der er endnu ikke truffet 

beslutning om, hvad pengene præcis skal anvendes til.  

 

 

                  Regionale medlemsmøder forår 2014 

Husk de spændende regionale medlemsmøder, som 
foregår i midtjylland. 

- 1. april    Sclerose & kognitive problemer  (Århus)     
- 2. april    Træning – det virker (Silkeborg) 
- 14. maj   Sclerose & kognitive problemer (Herning) 
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           Handicappris til stor menneskekender 

Knud Erik Aagaard fik i dag Holstebro Handicappris 2013. Som frivillig 
underviser og ophavsmand bag store indsamlinger og videns-
arrangementer på handicapområdet har han skabt positiv fokus på 
handicappedes vilkår. 

     

 Knud Erik Aagaard i byrådssalen lige efter modtagelsen af handicapprisen 2013, som  
består af et diplom og en skulptur lavet af Paul M. Cederdorff. 

Der lød mange rosende ord og klapsalver i byrådssalen, da årets 

prismodtager fik anerkendelse for sin indsats på handicapområdet 

gennem de sidste syv-otte år. Knud Erik Aagaards netværk og 

kontaktflade er stor - ikke mindst gennem en plads i Holstebro 

Handicapråd og via arbejdet i Scleroseforeningens Lokalafdeling 

Nordvestjylland. 

Knud Eriks personlige engagement og frivillige arbejde gør ikke blot en 

stor forskel for handicappede medborgere, men for lokalsamfundet som 
8 
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sådan, sagde Anne Lise Holst Jensen, der som formand for Social- og 

Sundhedsudvalget overrakte prisen til Knud Erik Aagaard. 

- Du har en positiv tilgang, du ser løsningsmuligheder og tænker nyt. 

Derudover har du en høj etik og en misundelsesværdig 

menneskekundskab. Og så er du en rollemodel for mennesker med 

kroniske lidelser, lød en del af begrundelsen fra Anne Lise Holst Jensen.  

Hun var også imponeret over, at prismodtageren finder tid og kræfter til 

på frivillig basis at undervise ergoterapeutstuderende på VIA University 

College om sclerose. 

-Det er helt overvældende, at jeg har fået den her pris. Jeg synes kun, jeg 

har gjort det, jeg skulle, siger en glad prismodtager, der selv fik 

konstateret sclerose i 2002.- Dengang tænkte jeg; der er andre som er 

hårdere ramt end mig, og sygdommen skal ikke få mig nu. Så jeg strittede 

imod, trænede og holdt mig aktiv på handicapområdet. Men altid med 

hjælp fra andre. For det går ikke, hvis man skal klare det hele selv, siger -

Knud Erik. I sin takketale fremhævede han netop de mennesker, der både 

har bakket op på handicapområdet – og hjulpet ham personligt i hans 

indsats for handicappedes vilkår. Prismodtagerens opmærksomhed og 

indsats for lige muligheder, tilgængelighed og tilbud om hjælpemidler 

understreger, at ildsjæle og frivilligt arbejde er en stor ressource i 

lokalsamfundet. - Du er en aktiv medborger, som bidrager til at udvikle og 

styrke fællesskabet i kommunen, hvilket er et stort aktiv. Det skal vi 

sammen værne om, værdsætte og i fremtiden bygge videre på, afsluttede 

Anne Lise Holst Jensen.                           
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        Årsmøde 2014 i Lokalafdelingen for Nordvestjylland 

Af Knud Erik Aagaard Kristensen 

Tirsdag den 25. februar var der årsmøde i Scleroseforeningens 
Lokalafdeling for Nordvestjylland i Festhuset, Holstebro. 41 medlemmer 
deltog i årsmødet, selvom influenza og anden sygdom var årsag til 10 
afbud, og det var en meget glad Anita Zacho, der, som Lokalafdelingens 
formand, bød velkommen. 

Årsmødet startede klokken 17 med kaffe, småkager og sødt, og da Anita 
havde budt velkommen, blev Scleroseforeningens 
organisationskonsulent, Michael Freund, traditionen tro, valgt som 
dirigent, og han styrede herefter slagets gang med sikker hånd. 

Herefter aflagde Anita beretning for det forgangne år, og den blev 

enstemmigt godkendt. Det samme gjorde årsregnskab og balance, der 

blev fremlagt af Lokalafdelings kasserer Dennis Rydborg. Her kan det 

bemærkes, at egenkapitalen kun blev reduceret med ca. 5.600 kroner i 

2013, selvom der blev afholdt flere udgiftskrævende arrangementer. Det 

hænger sammen med formandens indsats med ansøgning om § 18 

midler, et ekstra tilskud fra Scleroseforeningen som en anerkendelse af, 

at nogle få seje medlemmer har fightet lokalafdelingen tilbage på banen 

efter en kriseperiode i forbindelse med de organisatoriske 

strukturændringer for nogle år siden og indtægter fra Rap om Kap. 

Anita fremlagde handlingsplan for det kommende år, og der var bred 
enighed om at fortsætte med cafémøder, pårørendemøder, 
byttepengeindsamling og Rap om Kap.  Der er desuden planlagt et møde 
på Regionshospitalet i Holstebro den 8. maj med overlæge Jens Arntsen 
og sclerosesygeplejerske Hanne B. Breinholt, hvor der bliver mulighed for 
at få viden om den nyeste forskning på scleroseområdet. Ud over det vil 
der blive gjort en indsats for at arrangere møder for hele familier, der har 
sclerosen tæt inde på livet, altså også for børnene, og endelig er der 
planer om en opfølgning af det succesrige møde, vi havde med de lokale 
politikere forud for kommunevalget 2013. ”Hvordan er det gået med de 
gode intentioner”? 10 



Der var ingen indkomne forslag og efter næste punkt på årsmødets 
dagsorden, valg til bestyrelsen, ser bestyrelsen således ud: 

 Formand: Anita Zacho, genvalgt 

 Kasserer: Dennis Rydborg 

 Bestyrelsesmedlem: Preben Bjerring Jensen 

 Bestyrelsesmedlem: Ulrik Jensen 

 Bestyrelsesmedlem: Jimmi Poulsen, nyvalgt 

 Bestyrelsesmedlem: Lars Møller, nyvalgt 

 Bestyrelsesmedlem: Trine Flørnæss, nyvalgt 

 Suppleant: Torben D. Jørgensen 

 Revisor: Vibeke Follesen 

 

Efter valget takkede Anita Bent Follesen for mange års ihærdigt 
bestyrelsesarbejde for Lokalafdelingen og dens medlemmer, og hun gav 
udtryk for, at han, til enhver tid, vil være velkommen i bestyrelsen igen.  

Under eventuelt orienterede Ulrik Jensen, der sidder i en arbejdsgruppe 
sammen med repræsentanter fra Holstebro Kommunens forvaltninger, 
om indsatsen for at gøre handicapidrætten mere udbredt i Holstebro 
Kommune, et projekt der er blevet startet i Holstebro Kommunes 
Handicapråd. 

Dirigenten afrundede årsmødet og takkede for god ro og orden, hvorefter 
han afsluttede mødet. 

Efter årsmødet var Lokalafdelingen, traditionen tro, vært ved hakkebøf 
med brun sovs, bløde løg og rødbeder, og da bøfferne var spist, gav 
Scleroseforeningens populære socialrådgiver Suzanne Bæk Holland et 
inspirerende indlæg om førtidspension, flexjob og invalidebiler. 
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Suzanne gav udtryk for, at folketingspolitikerne sørger for, at hun ikke 
bliver arbejdsløs, for selv for hende, der har mange års anciennitet og 
erfaring, er det op ad bakke. Men det skal ikke afholde nogen fra at 
kontakte hende. Der kan ringes om alt, men hvis spørgsmålet ligger uden 
for Suzannes område, siger hun fra. Der kan ikke ringes direkte til 
Suzanne, men ved henvendelse til Scleroseforeningen på telefon 3646 
3646, vil man altid blive ringet op af Suzanne. 

Efter Suzannes indlæg var der kaffe, dessert og sødt. Under og efter 
kaffen var der mulighed for at stille Suzanne spørgsmål, og som det har 
været ved tidligere lejligheder, var spørgelysten stor og de gode svar 
mange. 

Som afslutning på en fantastisk aften takkede Anita for det store 
fremmøde, den positive stemning, samt bestyrelsens og de frivilliges 
dygtige arbejde. Hun gav udtryk for, at hun glæder sig til at løse fremtidige 
opgaver sammen med bestyrelsen og de mange frivillige, men hun ser 
gerne, at endnu flere melder sig og yder en indsats, der passer til den 
enkeltes tid og kræfter. 
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                                                   Kontaktoplysninger                                                                                                                                   

 

                                      

Anita Zacho Villadsen                                                                                                                  
Formand                                                                                                                               Medlem 
DH Struer                                                                                                                 Tlf.: 42152127                                                   
anita.scleroseforeningen@gmail.com  
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Preben B. Jensen                                              
Bestyrelsesmedlem                                                                                                                     
Formand lokalpolitikgruppe                                                                                      
Medlem DH Holstebro                                                                                                            
Politisk koordinator Holstebro                                                                                                                
Tlf.:  97424372 / 26254372                                                                   
epbj@privat.dk 

 

 

Lars Møller                                             
Bestyrelsesmedlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tlf.:  29247426                                                                  
emilreesen@webspeed.dk                       

 

 

 

Ulrik Jensen                                                
Bestyrelsesmedlem                              
Tlf.:  97435435/51224435            
grethe.ulrik@mail.dk 

 

 

mailto:anita.scleroseforeningen@gmail.com
mailto:epbj@privat.dk
mailto:emilreesen@webspeed.dk
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Jimmi Poulsen                                  
Bestyrelsesmedlem                                               
Tlf.: 31259173                   
jimmi@jydepost.dk                                               
anita.scleroseforeningen@gmail.com  

 

 

 

Figur 1Formand Anita Zacho Villadsen 
Tlf. 42152127 Mail 
anita.scleroseforeningen@gmail.com 

 

 

 

 

 

Trine Flørnæss                                              
Bestyrelsesmedlem                                                              
Tlf.:  29873386                        
trine.louise@live.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Dennis Rydborg         
Kasserer                                  
Tlf.: 97850882                 
dennismajbritt@gmail.com 

 

 

 

 

 

Vibeke Follesen                                          
Revisor                                                       
Tlf.: 97850882                     
vibeke@follesen.dk 

 

 

 

 
 

Torben D. Jørgensen                                                 
Suppleant bestyrelsen                               
Tlf.:  20867692                          
torben.d.jorgensen@lantmannen.com 
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Knud Erik Aagaard Kristensen              
Freelance skribent                                 
Tlf.: 21808190                                                              
keaak@mvb.net 

 

 

 

Jan Madsen                                                           
Medlem Lemvig Handicapråd                                     
Tlf.:   97863181                                                                             
surkjaer@city.dk 

                                                               

 

 

Anders Esager Jeppesen                                                                                                                                                                                      
Webmaster                                                                                                                                                                                                                           
Tlf.: 21396064                                                                                                                                                                                          
anders@esager.dk 
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 Bess Dyrmose Jensen                          

Ansvarlig tilmeldinger                                

Tlf. : 23927379              

bess@youmail.dk 

 

 

 

 

Else Høj Jeppesen                                      
Medlem af DH Lemvig                                     
Politisk koordinator Lemvig                          
Tlf.: 97863181 - 22993181                                                                     
surkjaer@city.dk 

 

                

 

 

Olga Tækker                                                               
Medlem af LBR Struer                                                                                                         
Tlf.: 97464906                                                                       
oht@altiboxmail.dk 
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                                 FAKTA 

Lokalafdelingen har:       519 medlemmer 

Medlemmer m. sclerose:   185 personer 

Medlemmer u. sclerose:    334 personer 

Nyhedsbrev:     Cirka hver 3. mdr.   

     

Antal modtagere:  85 personer pr. mail 

    35 personer pr. brev 

 

 

            FORENINGENS ADRESSE M.M. 

Scleroseforening Nordvestjylland                                           

v/ Anita Zacho Villadsen                                                        

Stentofterne 258                                                                

7600 Struer                                                                              

Tlf.: 42152127                                                                     

anita.scleroseforeningen@gmail.com 
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