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E-mail Nyhedsbrev nr. 29
Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling

Hermed invitation til deltagelse i 1. træf i en Pårørende-gruppe, som vi vil oprette,
samt en vinsmagning, som er et initiativ, vi synes kan være spændende og så en 
påmindelse om vores normale caféaften i Helsingør .

Torsdag d. 21. november 2013, kl. 18.30
Kom til træf i den nye Pårørendegruppe i lokalafdelingen Nordsjælland Øst 
Seniorcenteret på Vapnagaard. Hestens Bakke 43, 3000 Helsingør

Præsentation af gruppens ansvarlige :
Jeg hedder Annemette Sidenius, 35 år og er (sammen med lokalafdelingen) initiativtager 
til at starte pårørendegruppe op i Nordsjælland - Øst.

Jeg er gift med Allan, som sidste sommer (i en alder af 35 år) fik konstateret multiple sclerose.
Vi har 2 drenge - begge 7 år. Jeg arbejder som sygeplejelærer og er uddannet sygeplejerske. 
Jeg er ligeledes i gang med en Master i professionel kommunikation.

Pårørendegruppen er en samtalegruppe, som giver mulighed for at dele tanker, erfaringer, 
bekymringer og handlemuligheder i forhold til at være tæt på et menneske med sclerose.
Endvidere vil der være mulighed for, at komme med ønsker og input til de kommende 
Pårørende- arrangementer. 
Med støtte og rådgivning fra andre pårørende, kan vi hjælpe hinanden til at håndtere 
egen situation på nye måder.

Pårørendegruppen er for alle, som lever i tæt relation til et menneske med sclerose. 
Gruppens deltagere skal dog være fyldt 18 år. Er du yngre, så kontakt mig for en snak.

Pårørendegruppen har løbende indtag, og holder møder mellem 2 og 4 gange årligt.
Vi holder første møde i Seniorcenteret på Vapnagaard. Hestens Bakke 43, 
3000 Helsingør. den 21. november. Klokken 18.30.

Tilbuddet er gratis. Vi servere smørrebrød og lidt at drikke så husk tilmelding.

Tilmelding sker til tovholder Annemette, på e-mail: mussi@klikpost.dk gerne senest mandag
d. 18. november af hensyn til bestilling af mad.     Jeg kan også kontaktes på tlf.: 51901750 

Lokalafdelingens sekretær: Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24
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Fredag d. 22. november 2013 – Vinsmagning
fra 17.00 – 21.00. 
Vinsmagningen finder sted i Seniorcentret, Hestens Bakke 43 i Helsingør.

Vær opmærksom på tilmeldingsfristen d. 11. nov. 2013 og at tilmeldingen skal 
ske til Marian på marian@stofanet.dk , samt at din egenbetaling for aftenen på
50 kr. pr. deltager skal ske til lokalafdelingens konto : 1551-4845444307

Se nærmere informationer om aftenen på vedhæftede bilag

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

Har du brug for hjælp med din computer ?
Vi er alle mere og mere afhængige af at kunne betjene en computer.
Hvis der er interesse for det, vil vi tilbyde at afholde en computeraften, hvor du kan
stille alle de spørgsmål, du har brug for at få besvaret, om brug af din computer.

Det er ikke et ”fint” kursus vi tilbyder, men en bruger til bruger assistance – og ingen 
bliver  til grin – det handler om, at du skal have hjælp til selv at kunne betjene tasterne.
Du kan medbringe din egen PC, så du kan afprøve diverse funktioner på din egen maskine.

Hvis du giver mig en tilbagemelding til marianne-bjarne@mail.dk , vender vi tilbage med et 
forslag om tid og sted.          Med venlig hilsen Bjarne og Sune ( som står for vores hjemmeside )
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