Årsberetning 2013/14. for scleroseforeningens lokalforening.

Så er vi samlet igen, på tærsklen til foråret, hvor dagene bliver længere og længere
og hvor vi allerede er blevet begunstiget med temperaturer der signalere, at vi
netop er gået ind i de lysere måneder.
Anledningen er årsmøde i Scleroseforeningens lokalafdeling for Thisted og Morsø
Kommuner.
Vi har været igennem et år med stor aktivitet, og store glædelige overraskelser, som
jeg vil komme tilbage til senere.
Ser vi tilbage til sidst vi stod her, var vi godt i gang med forberedelserne til årets Rap
om kap, hvor vi som nu er midt i indsamling af sponsorgaver til præmier til
lodsedlerne og amerikansk lotteri. Traditionen tro har vi fået lov til at opstille en bod
sammen med stumpemarkedet, og det er her vi både kan sælge lodder til
amerikansk lotteri og de sidste lodsedler, inden vi slipper ænderne løs sidst på
formiddagen. Sidste år fik vi for første gang udsolgt af lodsedler, 2.500 stk. Samlet
resultat af alt det frivillige arbejde blev kr. 45.000,-. Af det beløb blev der overført
kr. 21.000,- til hovedforeningen, som bruger pengene ubeskåret til forskning.
Lokalforeningen har afholdt Rap om kap i 6 år og det har sammenlagt givet kr.
226.000,-. En stor tak til alle frivillige, der gør det muligt og gennemføre denne store
event.
Vores aktivitetskalender var sammensat på en måde, så der både var oplysende
informationsmøder og arrangementer hvor det er hygge og samvær der er i
højsæde.
I april var der foredragsaften med forfatterne bag bogen MS, kost og livsstil, Lisbeth
Juul Damsgård og Kasper Vestergård Jensen. En aften hvor der var flere nye ansigter,
og som altid en god spørgelyst.
Maj blev indledt med et foredrag ved gruppeleder Dorte Isaksen fra Morsø
kommune, der indførte de fremmødte i den nye reform der har været af
førtidspension og fleksjob ordningerne.
Ultimo maj blev årets Lady Walk afviklet i Agger, der igen blev det næststørste i
landet, kun overgået af København. Vi var på pladsen med en bod med oplysende

materiale og salg af lodsedler. Lady Walk donerede igen kr. 250.000,- til vores
hovedforening. Vi vil være på pladsen igen i år.
I september havde vi bankoaften, med masser af gode gevinster og heldigvis god
opbakning, modsat året før.
Så var vi kommet til sidste del af vores rundtur i nationalpark Thy. 2012 fik vi en
opfordring fra dem der mødes til cafeaftner i Skovparken om ikke det kunne være et
godt udflugtsmål og se dette store naturområde med en lokal guide, og slutte dagen
af med en god middag. Første år var vi i den nordlige del med start og slut ved
Stenbjerg Kro. Derfor var det den sydlige del fra Stenbjerg og rundt på de små veje
langs kysten, til Lodbjerg Fyr og det yderste af Agger tange, med afslutning på
Doverodde Købmandsgård, med en god middag.
Oktober er lig med hyggeaften i Hyttefadet. Her mødes vi til spisning med god mad
fra Øst Vildsund og derefter hyggeligt samvær uden nogen fast dagsorden.
I december blev vi inviteres til julehygge i søsterlogen nr. 42 ”Liden Kirsten” .
2014 blev indledt i samarbejde med de frivilliges hus i Thisted, hvor de ville på
opfordring fra børn i området, forsøge og starte selvhjælpsgrupper op for både
børn, unge og ægtefælder til scleroseramte. Der mødte desværre ikke nogen op til
informationsmødet, men vi har i bestyrelsen besluttet og arbejde videre med ideen.
Sidste arrangement i året, var en informationsaften omkring vederlagsfri fysioterapi
ved Morsø fysioterapi og efterfølgende en øjenåbner fra Eva Kylov
(organisationskonsulent i foreningen) med de muligheder foreningen kan tilbyde lige
fra psykolog timer til ungegruppen osv.
Fælles for alle arrangementer har været et godt fremmøde, mellem 30 og 50
deltagere og altid en god stemning og spørgelyst, når der har været mulighed for
det.
Sidste år besluttede bestyrelsen, at lokalforeningen betaler alle udgifter der er
forbundet med afholdelse af arrangementer og dermed gratis adgang for alle
deltagere med tilknytning til scleroseforeningen. Vi vil senere gennemgå
årsregnskabet, men kan godt løfte lidt af sløret og meddele, at vi fastholder det
forsøg vi startede sidste år.
(Årsplan 2014 gennemgås)
Vi har fået et nyt medlem i foreningen Henrik Møller, der trods mange udfordringer
med sclerosen, gør en stor indsats for udbredelse af kendskabet til Sclerose via

arrangementer på bla. skoler og biblioteker, hvor foreningens informatører kommer
og fortæller om deres hverdag med sygdommen. Den 27 marts bliver der igen en
aften på Thisted bibliotek. Super flot indsats.
Poul Erik Mortensen var til vores årsmøde sidste år, for at præsentere sig selv som
ny regionsrepræsentant, men har af personlige grunde valgt, at trække sig fra
posten igen. Heldigvis har det været muligt og finde en ny kandidat til posten, Søren
Thygesen (formand for Ålborg og Jammerbugt) en stor tak for det og held og lykke
med det nye hverv.
Så er vi kommet til en af årets højdepunkter, udnævnelsen til ”Årets lokalafdeling”
medfølgende en check på kr. 7.500,- og diplom med ordene:
Lokalafdelingen belønnes i høj grad for sit arbejde med at aktivere de unge i
foreningen. Lokalafdelingen har fokus på aktiviteter, der også kan tiltrække den
yngre del af medlemmerne. F.eks. har bestyrelsen afholdt et foredrag med
forfatterne til kogebogen MS, kost og livsstil. På sidste årsmøde fik bestyrelsen
rekrutteret en ungekontakt, som har fået en netværksgruppe for unge op og stå i et
område, hvor der i nogle år ikke har været tilbud til yngre medlemmer.
Bestyrelsen bakker op og støtter ihærdigt alle initiativer, som kan give de yngre
medlemmer mulighed for at danne netværk og søge informationer.
Vi arbejder på og finde det rigtige arrangement fra vores udnævnelse, men er der en
der har en rigtig god ide, er vi meget lydhør.
Jeg vil gerne her til slut, takke alle suppleanter og bestyrelsesmedlemmer for det
store arbejde I hver især har lagt her i lokalforeningen, samt det gode samarbejde
der er imellem os.
(Præsentation af bestyrelsen)
Inden jeg slutter helt skal der lyde en stor tak til alle frivillige, der yder en indsats til
gavn for Scleroseforeningen, uden jeres hjælp eller donationer kunne en forening
som vores ikke fungere.

Udarbejdet af Jesper Houe, formand for Thisted og Morsø lokalforening.

