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Indholdsfortegnelse 

 

Byttepengeindsamlingen…side 3 

Det ultrakorte – men virkeligt vigtige …side 4  

 

Arrangementer: 

3. november: Cafémøde på Vandrerhjemmet…side 5 

 

13. november på Vandrerhjemmet: Din forening, Scleroseforeningen 
– landsdækkende og lokalt…side 6 

 

1.december Tre i én - julestemning i Vallekilde og Hørve… side 7  

 

5. februar 2013 Årsmøde i Scleroseforeningens lokalafdeling for 
Holbæk, Kalundborg og Odsherred.  

 
 

Mange hilsner til dig, fra Scleroseforeningens Lokalafdeling for Holbæk, 
Kalundborg og Odsherred 
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BYTTEPENGEINDSAMLING 2012: 

Scleroseforeningen indsamlede kr. 41.270,- i Holbæk, Kalundborg og 
Odsherred.  

Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred har 
opgjort resultatet af årets byttepengeindsamling: Gavmilde borgere har lagt 
41.270,- kroner i indsamlingsbøsserne i de lokale butikker.  

 

Lokalafdelingens frivillige indsamlere stod for arbejdet med at opsætte og 
indsamle indsamlingsbøsserne rundt i lokalområdet og skal derfor have en STOR 
TAK(!) fra lokalafdelingen for den vigtige indsats!   

 

Scleroseforeningen finansierer en stor del af forskningen i sclerose i Danmark. 
Mere end 90 procent af Scleroseforeningens finansieringsgrundlag består af 
privat indsamlede midler, der, for byttepengeindsamlingens vedkommende, 
udgjorde 1,4 millioner kroner.   

 

Vil DU (og en ven?) være frivillig(e) indsamler(e) i foråret 2013?  

Kontakt næstformand og frivilligansvarlig Lise Hansen, tlf. 5920 7676 
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’Nyt’ nyhedsbrev! 

Nyhedsbrevet udvides fra og med dette nummer til, udover at fortælle dig om 
aktiviteter i Lokalafdelingen, at informere om, hvad der ellers rører sig….   

 

GØR EN FORSKEL! 

Vil du deltage i frivilligt arbejde Lokalafdelingen? Kontakt næstformand og 
frivilligansvarlig Lise Hansen, tlf. 5920 7676 

 

 

Årsmøde i Vig Forsamlingshus 

Sæt allerede nu x i kalenderen, den 5. februar 2013. Se bagsiden. 

 

 PAUSEFISKEN…. 

Har du en god historie, du ikke vil snyde læserne af nyhedsbrevet for?! Kontakt 
presseansvarlig Christina Bock/ mail: chrisbo@secret.dk 

 

 

 

mailto:chrisbo@secret.dk
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CAFÉMØDE, LØRDAG DEN 3. NOVEMBER KL.10.30 PÅ 
VANDRERHJEMMET I HOLBÆK.  

 
Vi starter m. brunch kl. 11 og får derefter et oplæg 

fra Jørgen Topsøe, som vil prøve at provokere os lidt med  

indlægget ”Samfundsborger/nogen kører på frihjul.” 

 

 

 

 

Pris: 75 kr. voksne /   for børn 35 kr. 

Er dette noget for dig? Så tilmeld dig til Bodil Pedersen mail 
bodil.pedersen@mail.tele.dk eller til Inga Juul inga@parkvej5.dk tlf. 59656435  
senest d. 20.oktober 

 

 

 

mailto:bodil.pedersen@mail.tele.dk
mailto:inga@parkvej5.dk
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DU INVITERES TIL ET MØDE, DER HANDLER OM DIN FORENING – 
SCLEROSEFORENINGEN – LANDSDÆKKENDE OG LOKALT 

Tidspunkt:  

Tirsdag, november 13, 2012 - 19:00 til 21:30 

Sted:  

Holbæk Vandrehjem 

 Ahlgade 1B 

 4300 Holbæk 

Pris:  

Gratis 

Tilmelding:  

Janne Rasmussen på jio@rasmussen.mail.dk senest d. 5. november 

Lokalafdeling:  

Holbæk, Kalundborg og Odsherred 

  Scleroseforeningen – landsdækkende og lokalt 
• Hvad er Scleroseforeningens fornemmeste opgaver i fremtiden? 
• Hvad kan du bruge din forening til? 
Foreningens direktør Mette Bryde Lind giver sit bud på fremtidens 
Scleroseforening, og på de opgaver og udfordringer som Scleroseforeningen står 
overfor. Der bliver masser af tid til debat og spørgsmål – så nu har du mulighed 
for at give din mening til kende eller spørge om det, der undrer dig. Synes du 
Scleroseforeningen prioriterer de rigtige opgaver? Er de lokale tilbud noget for 
dig? Mangler der noget? 
I løbet af aftenen vil være en pause, med mulighed for at netværke med de 
andre deltagere. 

mailto:jio@rasmussen.mail.dk
http://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/holb%C3%A6k-kalundborg-og-odsherred
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Tre i én - julestemning i Vallekilde og Hørve 

1. december:  

Besøg fra kl. 11 byens 12 kunstner/håndværkerhuse med gæsteudstillere, samt Vallekilde 
Højskole, Korskirken og Sognekirken, der åbner dørene og byder velkommen til julehygge.  

NB! Ikke alle steder er handicapvenlige. 

På www.vallekildeJUL.dk finder man udførligt program for arrangementet. 

 

KL. 16 i Korskirken i Vallekilde: 

Lyt med hjertet, og hør isbjergene  

knage! Rasmus Lybert introducerer sine  

grønlandske sange med varme og humor, og så fatter han om 

 guitaren og synger sig, med sin stærke melodiøse stemme, lige ind i hjertet på folk.   

Pris 75 kr. for medlemmer af Scleroseforeningen/ 100 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding 
skal ske senest d 16.11. til inga@parkvej 5.dk eller på tlf. 59656435, da vi reserverer 
billetter til jer.  

Kl. ca. 18.30 afslutter vi dagen i Medborgerhuset, Nørregade 14, Hørve, hvor der serveres 
en varm ret m. dessert og hygges i et par timer. Tag en eller flere pakker  med til præmie 
(max. 30 kroner) ved tallotteri. Pris for dette arrangement er 50 kr. Drikkevarer for egen 
regning.Tilmelding senest 16.11.til inga@parkvej5.dk eller tlf. 59656435 

 

I kan frit vælge hele ’dagens oplevelsespakke’ - eller deltage i ét af arrangementerne. 

 Vi håber på god tilslutning til dette anderledes og  

uforglemmelige julearrangement 

mailto:inga@parkvej5.dk
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Invitation til Årsmøde i Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, 
Kalundborg og Odsherred, 5. februar 2013 

Kom til årsmøde med spisning, tirsdag den 5. februar 2013 kl. 18, i Vig Forsamlingshus, vi 
begynder med spisning kl. 18 og holder møde fra kl. 19.   

Tilmeld dig til spisning senest den 22. januar 2013, til: Christina Bock, tlf 6133 6478 / mail 
chrisbo@secret.dk 

        
  Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for 2012 

3. Godkendelse af årsrapport/årsregnskab 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsprogram/aktiviteter 

5. Godkendelse af budget 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af kasserer: På valg er Bodil Pedersen 

     Valg af frivilligansvarlig: På valg er Lise Hansen 

8. Valg af suppleanter.  

9. Valg af revisor 

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

11.  Evt. 

Vel mødt – og god fornøjelse, Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 

mailto:chrisbo@secret.dk
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