
Scleroseforeningen -

              Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
  

E-mail Nyhedsbrev nr. 31
Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling.
Hermed fremsender vi invitation til arrangementer  i  januar, februar og marts  2014

Vi starter det nye år med en Caféaften med pakkeleg d. 9. januar – et meget relevant og 
spændende foredrag 18. februar og   Årsmøde 11. marts .

OBS ! Da Lindehuset havde dobbeltbooked er Årsmødet er flyttet til : 
SeniorCenter  Vapnagaard,  Hestens Bakke 43,  3000 Helsingør

Endnu en gang Godt Nytår – ønsker Lokalafdelingens Bestyrelse

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00
 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

” Viljen sidder i hjertet ” 
               – et foredrag relevant for mennesker med Sclerose og deres 
nærmeste

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Arne Nielsson, ti-dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning, har i samarbejde 
med Bjarne Lellek, psykolog og lektor ved Haderslev Seminarium, og Marianne  Schjøtt 
Rohweder, journalist og forfatter, skrevet bogen “Viljen sidder i hjertet”.

Med udgangspunkt i bogen giver Arne inspiration til et bedre liv  .Et liv, hvor vi alle vil møde 
store udfordringer i form af dødsfald, skilsmisse, sygdom, arbejdsløshed eller livsglæden, der 
er forsvundet.

Arne Nielsson har selv på egen krop oplevet, at hans verden ramlede, da hans kone en dag 
fortalte ham, at hun ikke elskede ham mere.

• Hvordan giver man krisen mening?

• Vend ikke ryggen til problemerne

• Du skal altid bevare håbet

• Hvad er det bedste for dig?

Dette er blot nogle af de forhold, som Arne pludselig måtte tage stilling til, for at finde frem til 
Den Nye Arne. En Arne som Dorthe valgte at komme tilbage til efter at have været flyttet fra 
ham i 10 måneder.Arne Nielsson drager paralleller fra de personlige kriser til de 
sygdomsrelaterede kriser.

Emnerne  er uddrag af Arnes foredrag ”Viljen sidder i hjertet”, men han vil i sit foredrag for os 
tale om og komme med eksempler på, hvordan man kan mestre et liv med sygdom.

Der vil være lidt at spise og drikke i pausen.

Der er parkering i gården til Toldkammeret, men det er forbeholdt for de dårligst gående. Der 
er parkering lige uden for Toldkammeret, samt lige før busholdepladsen, hvor der er små 200 
meter til Toldkammeret. Ligeledes er der betalingsparkering langs opmarchbåsene til 
færgerne, hvor der også er ca. 200 meter til Toldkammeret.

Tilmelding til sekretæren senest d. fredag d. 14. februar  2014 
på e-mail : marianne-bjarne@mail.dk  af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer.
Du kan også tilmelde dig via den nyoprettede tilmeldingsfunktion, som du finder på 
Scleroseforeningens hjemmeside, hvor der også bliver indbudt  til denne foredragsaften .
Du finder hjemmesiden på www.scleroseforeningen.dk  

Egenbetaling : 
50 kr. pr. person for lokalafdelingens medlemmer og deres pårørende.

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Betalingen dækker sund snaks og drikkevarer i pausen

Indbetaling af 50 kr pr. person, venligst på lokalafdelingens konto : 1551-4845444307
Angiv ”Foredragsaften” og dit navn ved indbetalingen.

Årsmøde 2014  - Tirsdag d. 11. marts 2014
Årsmøde  SeniorCenter  Vapnagaard, Hestens Bakke 43,  3000 Helsingør
 Mødet vil blive afholdt kl.18.00 med dagsorden ifølge forretningsordenen og vil også blive 
indkaldt gennem MagaSinet / Kalenderen og på Lokalafdelingens hjemmeside.

Kom og hør om bestyrelsens arbejde og få en dialog om lokalafdelingens virke og aktiviteter.
Lokalafdelingen skal gerne være et aktivt organ, som kan sikre løbende informationer og 
aktiviteter for medlemmerne og sikre udvikling af netværk m.v.

Kl. 18.00          Der vil blive budt på et lettere traktement ved mødets start

18.15-18.45      Får vi besøg af en ekstern konsulent, som vil vise os gode hjælpemidler til
                         mennesker med fysiske handicaps.

Ca. 19.00         Afholder vi selve Årsmødet  ( se vedhæftede dagsorden )

Du er meget velkommen, også selv om du måske ikke ønsker at påtage dig et hverv !  
Det er vigtigt, at medlemmerne støtter op omkring lokalafdelingen og dens frivillige arbejde.

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde, skal du komme til Årsmødet. Der er også 
plads til dig .  Der er  3 medlemmer  på valg

Det behøver ikke at være voldsomt belastende at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvor vi er en 
god håndfuld medlemmer, med initiativ, som hjælpes ad !   Det er ligefrem sjovt!

Tilmelding til sekretæren senest d. tirsdag d. 4. marts 2014 
på e-mail : marianne-bjarne@mail.dk  af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer.

Du kan også tilmelde dig via den nyoprettede tilmeldingsfunktion, som du finder på 
Scleroseforeningens hjemmeside, hvor der også bliver indkaldt til dette møde .
Du finder hjemmesiden på www.scleroseforeningen.dk  
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Bilag til Årsmødet d. 11. marts 2014
Dagsorden :

Valg af dirigent 
( Bestyrelsen foreslår organisationskonsulent  Finn Jarnvig )

1. Bestyrelsens beretning v. formanden

2. Godkendelse af årsrapport = Årsregnskab 2013 

3. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2014

4. Godkendelse af Budget 2014

5. Indkomne forslag  ( Du kan indgive forslag til behandling )

6. Valg  - på valg er :

Formanden, Laila  ( modtager genvalg )
Sekretæren, Bjarne  ( ønsker ikke genvalg )

       Bestyrelsesmedlem, Anette  ( ønsker ikke genvalg )

           (  Finn,  Annemette,  Mette og Marian er ikke på valg )

7. Valg af suppleanter (nuværende  er  Lene, Dorthe og Christian )

8. Valg af revisor         ( nuværende er  Ole Præst )

9. Forslag til kandidater til delegeretforsamling, 
hovedbestyrelse og udvalg
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10. Evt.
   

Cafe´aften på ”Tower Brasserie”,  kl. 18.00-21.00
Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør

9. januar     2014  OBS ! 2. torsdag i måneden grundet  
                                                  Nytåret – og udsat ”jule-pakkeleg” 
6. februar   2014
6. marts      2014

Hver d. første torsdag i en måned – er vi velkomne på restauranten til en cafeáften, hvor vi 
spiser og drikker for egen regning – i et lokale, som vi kan have nogenlunde for os selv.
Aftenerne er tænkt, som en møde-mulighed for ligesindede og er for alle.
Bestyrelsen giver en gratis ”varm drik” – kaffe / the efter maden til dem, der har lyst.

Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet.
Tilmelding er ikke nødvendig.  Du kommer bare, hvis du har lyst.
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