
Bestyrelsen har deltaget i: 

2 regionsmøder i Haslev  

1 rekrutteringskursus i Hvidovre 

Vi har ikke deltaget i møder i Grenå. 

Årets arrangementer 

Yoga i januar, april, september og november. Disse kurser er en stor succes. De har været 

fyldt op hver gang, og de tiltrækker også deltagere fra andre afdelinger. 

  

Madkursus var som altid en hyggelig sammenkomst med god mad og ivrige kokke. 

 

Der blev afholdt et arrangement om inkontinens, hvor en oplægsholder fra Sclerosehospi-

talet i Haslev fortalte om emnet og viste de mange produkter/hjælpemidler, der findes. 

God tilslutning af meget interesserede deltagerne, som var godt tilfredse med arrange-

mentet, og spørgelysten var derfor stor. 

 

Vi havde én passager med i Jaguararrangementet, som var udbudt af en naboafdeling. 

Han havde en god dag i en Jaguar type E med fart og vind i håret. 

 

I samarbejde med Fysiocenteret blev der afholdt foredrag af Franciska, som fortalte sin 

historie. 

 

Vi har også afholdt kursus i Mindfulness. Dette kursus var også fyldt op, og deltagerne fik 

lidt fif om meditation med hjem. Deltagerne var fuldt ud tilfredse med udbyttet. 

 

I efteråret havde vi lejlighed til at afholde det aflyste foredrag med afdelingslæge fra 

Rigshospitalets Scleroseklinik Melinda Magyari, som skulle have været ved Årsmødet om 

den nyeste forskning og behandling af sygdommen. Stor tilslutning og epokegørende 

anbefalinger, som har betydet helt nye positive livsvilkår for nogle af vore medlemmer. 

Helt ekstraordinært succesfyldt og meget stort engagement og spørgelyst.  

 

Køreteknisk kursus på Roskilderingen, hvor 10 entusiastiske chauffører fik prøvet deres 

køretøjer af i glat føre og kritiske situationer.  

 

Foredrag om ”Pres på handicapområdet?” blev udvidet til at inkludere alle Danske Handi-

caporganisationers 32 foreninger samt Frivilligcenter Roskildes patient-, sygdom- og 

handicaporganisationer. Højt fagligt niveau om lovgivning og myndighedernes restriktive 

administration og stort engagement og spørgelyst blandt deltagerne. 

 

10 Cafémøder i hhv. Roskilde i ulige måneder og i Køge i lige måneder. Cafémøderne er 

ved at være kørende i begge byer. Deltagerne har lange gode snakke, hvor der udveksles 

erfaringer, og det er et godt sted at starte, hvis man ikke lige synes, at man er ”syg”. Vi 

holder ikke cafemøder i juli, august og december. 

 

Andre aktiviteter 

Byttepengeindsamlingen indbragte godt 3.500 i Køge/Roskilde afd.  

 

Sundhedsdagen i Roskilde gik rigtig godt. Det var godt besøgt. Vejret var også nogenlun-

de med os. Der kom folk både med og uden sclerose. Der var godt gang i konkurrencerne 

og vi fandt da også vindere. 

Informatør Susan Alring gjorde også en god indsats. 

 

Vi har repræsentanter i DH i både Køge og Roskilde, hvor der gøres en stor indsats.  



 

Vores program for næste år er næsten fastlagt, da fristen for indsendelse af ansøgninger 

om tilskud i kommunerne ligger i oktober. Vi har fået to gode bevillinger. 

 

Vi efterlyser som altid gode ideer fra jer til, hvad vi skal lave.  

 

Aktiviteter i 2014 

4 Yoga kurser 

8-9 Cafemøder fordelt ml. Roskilde og Køge 

Qi Gong – afholdt i januar. 14 deltagere fik en kort indføring i Qi Gong samt lidt øvelser 

med hjem.  

Foredrag ved 2 x Louise om Livskvalitet. 

Marts: Lav selv mad -  

August: Sundhedsdagen i Roskilde 

Foredrag med Ellie Jokar 


