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E-mail nyhedsbrev nr. 36

Guidet tur til Christiania.
Lørdag den 23. august kl. 16.00

Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter
på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen er udendørs, så tag velegnet tøj på

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er
handicapvenlig.

Der er ingen forplejning og prisen kr. 50 (gratis for hjælpere og børn under 12)
Bedes indbetalt på konto 1551 4845444307 senest 16/8 - oplyst navn samt 
antal.
Tilmelding og spørgsmål til Annemette på Samuelsson@youmail.dk / 
28561959
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En dag på hesteryg.
Søndag den 7. september 2014

For anden gang inviterer lokalafdelingen til, at mennesker med sclerose, kan få
lov til at komme ud og ride. Det kan både være dig der aldrig har redet før, men
også dig der har redet før du blev syg, som gerne vil prøve at se, hvordan det 
er at ride nu.

 

Ridning er en rigtig god måde for sclerose ramte at træne på og bliver brugt 
som fysioterapi, noget I også kan komme til at høre mere om. Rideskolen har 
lift så det må du ikke lade stoppe dig. Du skal nok komme af og på og der er al 
den hjælp vi skal bruge samt ridehjelme.

Det foregår på Gribskov rideskole, Præstevejen 60, 3230 Græsted, søndag den 
7. september 2014.

Der er plads til 5 personer på hvert hold - vi rider af to omgange. Første hold 
skal være der 10.30 og med en times ridning på bane (der er selvfølgelig 
hjælper på!!) derefter mødes vi til frokost med andet hold der gerne må 
komme fra 10.30 og kigge på, men ellers skal man være der klokken 12.00. Vi 
spiser frokost begge hold sammen og efter frokost vil en sclerose ramt rytter 
vise, hvor meget man kan opnå ved at ride. Hun har tidligere været skovturs 
rytter men efter diagnosen er hun blevet dressur rytter og rider i dag på højt 
niveau, så vi er så heldige at få en lille opvisning.

Omkring klokken 14 tager hold to så (dem der har prøvet det før/har redet en 
del) en tur i skoven. Derefter er dagen slut. Hold et kan selvfølgelig tage hjem 
efter frokost.
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Det koster 50 kroner pr. person - vi sørger for mad (sandwich) og drikke.

Tilmelding til Laila på  tlm3070@youmail.dk   eller 28 18 86 59 senest den 
1.september. Husk at skrive om du har redet før og om du er kørestols bruger. 
Når alle tilmeldinger er i hus bliver hold fordelt og du får besked om, hvad tid 
du kan ride. Der er som sagt plads til fem på hvert hold så det er først til mølle.

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

 4. september 2014 
Vi fejrer lokalafdelingens fødselsdag
med lagkage og ekstra hygge !!

2. oktober 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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OBS.     OBS.      OBS.!!
Det er muligvis en skør ide men jeg prøver trods
alt! 

Esbjerg/Fanø Lokalforening har fået lov at deltage 
I Fanø Strikkefestival - 19.-21. September, 2014 på
Fanø.

Festivalen besøges af 10000 kvinder hvert år og
også af nogle mænd.

Ideen er, at vi vil sælge strikkede grydelapper til
fordel for forskning i sclerose - jeg tror at en pris
på 20 kroner pr. par er "markedsprisen"

Mon der findes nogle "strikkere" blandt vores med-
lemmer som vil strikke et sæt (el.flere) grydelapper?
Vigtigt: Lapperne skal være grønne og ca. 17x17 cm
-kvalitet og mønster underordnet.
Vi vil så sørge for at logoet bliver påtrykt i hvide farve.

Grydelapperne kan sendes til mig:
Vagn Friis Jensen
Seminarievej 90F
6760 Ribe            

Senest den 10. sept. 2014
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Pårørendetræf weekend
Fredag den 31. oktober-søndag den 2. november 

NYHED NYHED NYHED
PÅRØRENDE TRÆF WEEKEND

- for ægtefæller/samboende kæreste.

Dr. Ferieby åbner dørene Fredag den 31. oktober kl. 14.00 - Søndag den 2. 
november kl. 13.00

Egenbetaling vil blive kr. 500,00 + drikkevarer til maden. ( billigt for en hel 
weekend med ligestillede)

Der beregnes at der sover 4 pers. i hytterne og der er plads til 70 personer, 
(FØRST TIL MØLLE PRINCIP)

Fredag: kl. 14-15 Indkvartering- kaffe 

             kl. 16.00 Socialt samvær og indslag med opstart til Lørdag formiddag.

             kl. 19.00 fællesspisning

Lørdag: kl.  8.00  Morgenmad i fælleshuset

             kl.  9.30  Foredrag/oplæg ved psykolog fra Scleroseforeningen.

             kl 12.00  Frokost/pause

kl.14.00  Indslag/oplæg v/ Sexolog/foredragsholder Else ISELING ( meget
spændende og indholdsrigt)

             kl.19.00  Fællesspisning m/festmenu og socialt samvær ........
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Søndag:kl.  8.00  Morgenmad i fælleshuset

kl.  9.30  Inspark fra Leif Balle - lad jer overraske/ inspirere og nyd dette 
som afslutning på en givende WEEKEND.... 

kl. 12.00 Frokost og Farvel for denne gang - med håb om på GENSYN 
Emoji

Tilmelding / betaling skal ske til foreningen mch@scleroseforeningen.dk -  
senest den 15.9.14.   

Lev livet længere, med eller uden handicap – 
uanset etnicitet.
Lørdag den 30. august kl 12.00

                         

Tema dag om at få bedst muligt ud af livet og hvor du får mulighed for, at få 
mere info om fx sclerose men også at få tjekket blodsukker samt blodtryk og 
prøve at være døv/blind og fx høre om handicap svømning. Der er også 
foredrag med skuespilleren Henning Jensen. Mulighed for forskellige 
smagsprøver og meget andet.

Lørdag den 30. august klokken 12.00 med officiel åbning ved borgmester 
Benedikte Kiær. Laden på Vapnagaard i Helsingør. Hovmarken 8, 3000 
Helsingør.
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Program
12.00 Åbning af temadagen ved borgmester Benedikte Kiær
12.30 Kostens indvirkning på din krop
13.15 Hvordan kan en førerhund hjælpe blinde?
14.00 Depression: Foredrag ved skuespiller Henning Jensen
15.15 Hvordan kan en førerhund hjælpe blinde?

Ingen tilmelding, ingen betaling, alle er velkommen så tag gerne 
børn/børnebørn eller svigermor med og få en hyggelig dag.
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