
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

E-mail Nyhedsbrev nr. 25
Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling
Hermed fremsendes invitationer m.v. til aktiviteter i juli og august 2013,
samt omtale af aktivitetsprogrammet for resten af året.

I ønskes alle en rigtig god sommer -
Vi er nok mange, som synes, at vi har noget til gode oven på den lange vinter
og vi glæder os til at mødes med Jer til efterårets arrangementer

                  -       Lokalafdelingens  Bestyrelse

Hjemmeside for Scleroseforeningen og lokalafdelingen
www.scleroseforeningen.dk
Vi takker Michael Larsen, for det hidtidige arbejde med at a´jourføre lokalafdelingens
Hjemmeside 

- og byder velkommen til Sune E. Lundberg, som nye vores lokale Web-master.

Sune vil tage sig af at lægge aktivitetskalenderen, udsendte Nyhedsbreve og de 
seneste referater fra lokalbestyrelsens møder ind på hjemmesiden.
Sune vil også se på, hvordan det vil være nemt og overskueligt for medlemmerne 
at finde vores lokale hjemmeside og måske få links til relevante områder.

Gå ind på www.scleroseforeningen.dk  og rul ned til du til højre finder ”Alle regioner”
Klik på den og find derefter ”Nordsjælland Øst”

Tanken er, at du på lokalafdelingens side, finder de aktiviteter, som lokalafdelingen 
står for, samt relevant lokalt materiale.
Hovedforeningen plukker fra lokalafdelingerne aktivitetskalender og overfører til en 
samlet aktivitetsoversigt .

Lokalafdelingens sekretær: Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Husk - Cafe´aften på ”Tower Brasserie”,  kl. 18.00-21.00
Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør
8. august 2013
5. september 2013 ( 2 års fødselsdag)
3. oktober 2013
7. november 2013
5. december 2013
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.

11. Juli 2013 kl. 10.00-18.00 - Prolog – Cykelholdet Team Renel 
Helsingør – Paris for Scleroseforeningen
Som mange af jer måske allerede er bekendte med, så drager Team Renell mod Paris. Der ligger 
forude 1.340 km på cykel, alt dette med formål selvfølgelig at få champagne på Concorde Pladsen i 
Paris og cykle rundt om Triumpbuen, men hovedformålet er dog trods alt at samle penge ind og 
støtte Scleroseforeningen. Det har alle deltagere gået ind i med ildhu.
 
I god tradition med cykelløb afholder vi en prolog, og vi har fået lov til at benytte Axeltorv i Helsingør.  
Det hele foregår på Axeltorv i Helsingør torsdag den 11. juli 2013 fra kl. 10.00-18.00.
 
Der vil være salg af kage/kaffe, tombola, salg af linned oma. Derudover er der hoppeborge og 
superjumpere til børn (og barnlige sjæle). Lokalafdelingen vil også være til stede hele dagen. 
 
Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at bakke op om projektet, og komme ned på Torvet og 
støtte os.
 
Sæt gerne vedhæftede opslaget op eller del videre. På forhånd tak og vi glæder os til at se jer.

Marian Jensen, fra vores lokalbestyrelse er ”ildsjæl” på dette projekt og vi skylder hende stor tak.

Lokalafdelingens sekretær: Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Søndag d. 11. august 2013 – kl. 14:00  - Sejltur på Esrum Sø 
Så til søs !
 Nyd en hyggelig sejltur fra Skipperhuset ved Esrum Sø, rundt på søen langs Grib Skov og retur.
Vi mødes klokken 14.00, hvor vi afsejler med enten MS Viking eller Rolf - to 100 år gamle åbne 
træbåde, men netop restaureret med det nyeste i miljømotorer og sikkerhed.

Der er nogle trin ned i bådene. Derfor duer de ikke til kørestole, men vi har båden for os alene, så 
man behøver ikke stresse med at komme op og ned. Vi hjælper hinanden.
Turen tager en lille time. Bagefter kan man nyde medbragt sandwich - eller en "Søppe" fra isboden.
Vi må nødvendigvis improvisere, hvis vejret ikke et med os - men klæd jer på til at klare vind og en 
byge.
Hvis I på dagen er i tvivl om, hvorvidt der sejles, så ring til Finn Knudstrup på 4060 2113.

Arrangementet er gratis for lokalafdelingens medlemmer og deres pårørende.
Tilmelding til sekretæren senest d. mandag d. 30. juli 2012
- på e-mail : marianne-bjarne@mail.dk 

Torsdag d. 15. august 2013  –  Græstedrevyen  2013     
Græsted-revyen har til huse på Græsted Kro, Græsted Hovedgade 5, 3230 Græsted

Lokalafdelingens bestyrelse har valgt at satse 50 billetter til revyen
Dørene åbner kl. 17:30 og der er gode adgangsforhold for f. eks kørestol
Revyaftenen starter kl. 18.00 med spisning af en lækker menu og efterfølgende kaffe
Selve revyforestillingen starter kl. 20.00.   
Læs nærmere om revy og menu på www.graestedrevyen.dk 

Græsted Kro arrangerer en særskilt buffet med betjening til vore medlemmer, så vi ikke skal slås
med en alm. buffet.
Man har også tilbudt at tage højde for kørestole i bordplanen, så vi alle kan sidde godt.

Egenbetaling : 100 kr. pr. person for lokalafdelingens medlemmer og deres pårørende.
Betalingen dækker mad+kaffe+revyforestillingen. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding efter ”først til mølle” – princippet, så tag en hurtig beslutning.
Oplys venligst, hvor mange af deltagerne, som kommer i kørestol eller med rollator 
Indbetaling af 100 kr pr. person, venligst på lokalafdelingens konto : 1551-4845444307
Angiv ”Græstedrevyen” og navn ved indbetalingen.

Tilmelding til sekretæren senest d. onsdag d. 7. august 2013- på: marianne-bjarne@mail.dk

Lokalafdelingens sekretær: Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Efteråret i øvrigt : ( reservér datoerne – nærmere program følger )

1 dag i august – En dag på hesteryg  

21. September 2013 – Medlems-høstfest   

7. oktober 2013 – Pensionistmesse  i Helsingør   

xx. Oktober 2013 - Foredrag – v/ foreningens psykolog 

xx. Oktober – Vinsmagning i Helsingør 

xx. oktober 2013 
- Regionale foredrag ”Bliv kaptajn i eget liv” af Bobby Zachariae

xx. oktober – Lokal opfølgning på Bobby Zachariae

Foråret 2014 – Foredrag om ”Søvn-problemer”

Vi håber at nogle af vore arrangementer falder i din smag og at du har lyst til at 
deltage.

Endnu en gang – God Sommer til Jer alle – Ønsker 
               
               Bestyrelsen for lokalafdelingen Nordsjælland Øst

( Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte sekretæren )
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