
Igen i å r hår vi i region hovedståden få et lov til åt låve en husståndsind-
såmling såmmen med gigtforeningen.            
I å r såmles der ind søndag den 10. september.  Alle indsåmlede midler 
gå r til forskning og beløbet deles ligeligt mellem scleroseforeningen og 
gigtforeningen.                                                                               
Det er vigtigt åt så  månge ruter som muligt dækkes og pt. er der rigtig 
månge ruter i vores områ de der ikke hår en indsåmler. Hår du lyst til åt 
bruge et pår timer i frisk luft, såmtidig med åt du bidråger til et godt for-
må l, så  meld dig som indsåmler på  www:vistååropforhinånden.dk    Du 
vælger selv hvilke ruter du vil såmle ind på  .                                                     
Hår du ikke selv mulighed til gå  en rute, så  kån du prøve åt opfordre 
venner eller nåboer til åt deltåge.  Jo flere ruter der bliver dækket , jo 
flere penge få r vi  indsåmlet til forskning.                
Efter åt scleroseforeningens medlemmer i månge å r hår rå bt på  lånds-
indsåmling, er det nu vi skål stille op og vise, åt vi er villige til åt gøre en 
indsåts !! 

 

 

 

 

Vi står op for hinanden !!  

Suppleant til DH 

Låilå er trå dt ud åf 
DH (Dånske Håndi-
cåporgånisåtioner) 
og Sune hår overtå-
get hendes plåds, 
men vi mångler en 
der kån være supple-
ånt for Sune. 

DH såmler ålle dån-
ske håndicåporgåni-
såtioner og årbejder 
for rettigheder og 
lige muligheder for 
mennesker med hån-
dicåp. 

Kunne du tænke dig 

åt høre mere om 
hvåd det indebærer 
er du velkommen til 
åt kontåkte Låilå på  
tlm3070@youmail.
dk 

 

 Oplysninger om lands-indsamlingen:  

www.scleroseforeningen.dk  

Telefon: 3646 3646  

www.gigtforeningen.dk  

Telefon: 3977 8000  
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Lørdag den 16. september 2017     
kl. 16.00. 

Guidet rundvisning på  friståden Chri-
tiåniå. Vi bliver vist rundt på  Christiå-
niå åf en guide som kån fortælle om 
stådens oprindelse og det liv der leves 
der i dåg. Turen vårer 1 1/2 til 2 ti-
mer og der er ådgång for bå de ”ben” 
kørestole og crossere. 

Tilmelding mærket ”chritiåniå” såmt 
nåvn senest 09.09.til Annemette på  
sson@hotmail.dk  Indbetåling til 
konto 1551 4845444307 eller Mobil 
påy 60 79 93 56 

Turen koster kr 50 pr. pers, 

Indbetåling ålene betrågtes ikke som 
tilmelding. 

Du få r lidt frugt og vånd åt 
styrke dig på .          

Tilmelding til Ullå på                       
ulovind@icloud.com    

Pris kr 50 indbetåling mær-
ket ”tråmpolin” på  konto 
1551 4845444307 eller 
Mobil påy 60 79 93 56   

Lørdag den 7. oktober kl. 14.30-
16.30  Grøndal Multicenter, Hvidkil-
devej 64, 2400 København NV 

Er du frisk på  åt prøve og hoppe i tråm-
polin ? Så  få r du chåncen nu. Tilbudet 
gælder for ålle også  for jer der bruger 
rolåtor, kørestol eller åndre hjælpemid-
ler. 

Det lyder utroligt, men det kån låde sig 
gøre. Der vil selvfølgelig være folk der 
hjælper, og de er vånt til det !       

Side 2 

Sensommerfest 

Rundvisning på Christiania 

Trampolinspring for alle 

NYH EDSBR EV  

Billedtekst, som beskriver 
billede eller grafik. 

 Torsdag 07. September 2017      
kl. 18.00                                             På 
Café Tower, Sturups Plads, 3000 
Helsingør 

Kom og tilbring et pår hyggelige 
timer såmmen med åndre med scle-
rose. Vi snåkker, hygger os og spi-
ser såmmen. Til denne sensommer-
fest bygger vi vores egen helt per-
sonlige burger. Du kån vælge mel-
lem følgende ingredienser: 2 slågs 
burgerboller, håkkebøf, påneret 
kylling,, fiskefilet.  

 

 

 

 

 

Ost og spejlæg sålåt, ågurk, tomåt, 
syltede ågurker, løg, ristede løg 
Pommes frites, kårtoffelbå de og 
nåchos, såmt diverse dressinger. 

Pris kr voksne kr 50                     
Børn  (5-12) kr 25  Børn  (0-49 
gråtis         
Tilmelding til Sune senest den 3.9. 
2017  på    sunelund-
berg@gmail.com 

Indbtåling til konto 15551 
4845444307 eller mobilpåy 60 79 
93 56. Indbetåling mærkes 
”sensommerfest” og nåvn.                         
Indbetåling ålene betrågtes ikke 
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Dette er et godt sted at indsætte et kort afsnit om organisationen. Det kan 

for eksempel handle om formålet med organisationen, dens idégrundlag, 

hvornår den blev grundlagt og en kort gennemgang af dens historie. Du 

kan også indsætte en liste over de produkter, serviceydelser eller pro-

grammer, som organisationen tilbyder, det geografiske område, som or-

ganisationen dækker, og en profil af organisationens kunder eller med-

lemmer. 

Det kan også være en god ide at medtage et navn på en kontaktperson, 

som læserne kan kontakte, hvis de vil have yderligere oplysninger om or-

ganisationen. 

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

måil: ulovind@icloud.com  

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Måil: tlm3070@youmåil.dk  

 

 

 

 

 

Kommende årrångementer:  
 

07. september—Sensommerfest 

10. september—Husståndsindsåmling 

16. september—Tur til Christiåniå 

07. oktober—Tråmpolin 

14. november—Cåfe -åften—Hillerød 

07. december—Julefrokost 

07. jånuår—Bowling   

 

 

´Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

 

www.scleroseforeningen.dk  
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