
Scleroseforeningen -

              Lokalafdelingen for 
Nordsjælland Øst

Nyhedsbrev nr. 34
Yogaworkshop med Garth McLean, 3- 4. juni 2014
- for gangbesværede i større eller mindre grad og kørestolsbrugere med sclerose

Igen i år har du chancen for at møde en helt unik kapacitet inden for yoga og sclerose. Den 
amerikanske IYENGAR® yogalærer Garth McLean, kommer hvert år til Danmark og underviser 
MS’ere i yoga, der er tilpasset den enkeltes funktionsniveau. Garth McLean har tidligere i livet haft 
en aktiv skuespillerkarriere, men besluttede efter at have fået konstateret Multipel sclerose, at 
hellige sig yoga, for at se om det kunne påvirke hans liv og sygdom i positiv retning. I dag har han 
trænet mange år og har stor erfaring og viden om emnet.

Garth har en sjælden kompetence til at undervise mennesker med MS.  Han kender sygdommen 
indefra og kan i kraft heraf, balancere på den fine linje det kræver at udfordre kroppen, uden at gå 
over grænsen. Han er en ildsjæl der er kvalificeret på et højt niveau og modtager selv jævnligt 
undervisning hos Iyengar familien i Indien (grundlæggeren af denne form for yoga der fokuserer 
særligt på det fysiske aspekt).

Mange af øvelserne er blide stræk, og der veksles mellem aktivitet og hvile. I IYENGAR® yoga 
bliver der brugt hjælpemidler som bælter, stole, pøller og blokke–så alle kan være med! IYENGAR®

yoga er et dynamisk og vitalt system med en dyb positiv indvirkning på dit humør og velbefindende.

På kurset vil du få kendskab til grundlæggende yogaøvelser, og du har efterfølgende en basis for 
at praktisere øvelserne derhjemme. Det er ikke nødvendigt at have forudgående kendskab til yoga.

Se iøvrigt Garths hjemmeside klik her

Sted (bemærk anden adresse end sidste år)
Københavns Roklub
Tømmergravsgade 13
2450 København SV

(Gode parkeringsforhold, handicapadgang og – toilet.)

Tidspunkt
Tirsdag 3.juni kl. 10.00 - 15.00 inkl. en hel times pause (2x2 timer)
Onsdag 4.juni kl. 10.00 - 15.00 inkl. en hel times pause (2x2 timer)

Pris
Kr 1.300,- hvoraf lokalafdelingen støtter med kr 500,- så du selv
 betaler kr 800,-   

Tilmelding
Bindende tilmelding sker til Solveig Eriksen, senest den 22. maj på 
mail:solskineriksen@hotmail.com. Herefter får du en bekræftelse på pladsen og kontonr til 
betaling. Da scleroseforeningen støtter økonomisk, bedes du ved tilmelding oplyse fulde navn og 
adresse, samt hvilken lokalafdeling du tilhører.

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller 
telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk
http://yogarth.com/
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Workshoppen er for alle med MS. Det er nødvendigt at kørestolsbrugere har egen hjælper 
med
NB: Begrænset antal pladser.

Lokalafdeling Nordsjælland - Øst arrangerer i samarbejde med 
lokalafdeling Frederiksberg/Kbh :

Aftenrundvisning i Zoologisk 
Have 
Lørdag, 7 juni, 2014 - 18:30 til 20:30 

Sted: Zoologisk Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg 
Pris: 100 kr.

Kom med til en aftenrundvisning i Zoologisk Have
Hør hanløvens aftenbrøl, oplev søløverne gå til ro på klipperne eller følg 
med, når elefanterne æder enorme mængder natmad. De er måske nogle 
af aftenens oplevelser.
Tilmelding skal ske til l Frederiksberg/Kbh lokalafdeling. 
For mere information og tilmelding klik HER

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller 
telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk
https://scleroseforeningen.dk/aktivitet/zoologisk-have-aftentur
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-%C3%B8st
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://kenyasafari.dk/wp-content/uploads/2011/02/Lion.jpg&imgrefurl=http://kenyasafari.dk/safari-begreber/big-five/lion/&h=166&w=250&tbnid=VfdfJVuku67r2M:&zoom=1&docid=XieXbnsIrZ8e3M&hl=en&ei=RH1OU7LJFsTJ4gSqoIDIDA&tbm=isch&ved=0CKUBEDMoQTBB&iact=rc&uact=3&dur=287350&page=5&start=58&ndsp=14
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Jaguar DK kører for sclerose 
foreningen Mandag, 9 juni, 2014 - 09:30 til 14:30

Sted: Græsted Veterantræf 
Holtvej 81 
3230 Græsted 
Pris: 50 for voksne, 20 for børn

 
Lokalafdeling: Greve og Solrød, Køge og Roskilde, Dragør og Tårnby, 
Storkøbenhavn - Vest, Storkøbenhavn - Syd, Nordsjælland - Vest, 
Nordsjælland - Øst, Frederiksberg og København, Storkøbenhavn - Nord

Kør med når Jaguar Club of Denmark inviterer på køretur for 
Scleroseforeningen
 Mennesker med Sclerose har ikke kun brug for medicin, men også for at 
kunne ”tage fri fra sygdommen” og opleve noget livsbekræftende, og det er
netop tanken med ”Jaguar Club of Denmark kører for Scleroseforeningen”, 
som afholdes mandag d. 9. juni 2014 (sidste dag i Pinsen).
 

Et familiearrangement
Alle med sclerose og deres familiemedlemmer kan tilmelde sig. Deltagerne 
afhentes på deres privatadresser (kun Sjælland) af en Jaguar, hvorefter 
turen går til det fantastiske arrangement Græsted Veterantræf i 
Nordsjælland, som sidste år tiltrak ca. 25.000 besøgende (se 
www.veterantraef.dk).
Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller 
telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk
http://www.veterantraef.dk/
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/stork%C3%B8benhavn-nord
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/frederiksberg-og-k%C3%B8benhavn
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-%C3%B8st
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordsj%C3%A6lland-vest
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/stork%C3%B8benhavn-syd
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/stork%C3%B8benhavn-vest
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/drag%C3%B8r-og-t%C3%A5rnby
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/k%C3%B8ge-og-roskilde
https://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/greve-og-solr%C3%B8d
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2035/3703133369_c2a07a7010_m.jpg&imgrefurl=http://flickrhivemind.net/Tags/veteranbil/Interesting&h=768&w=1024&tbnid=9IM-FOv-703PJM:&zoom=1&docid=tmbD4QEmtbHAEM&ei=7YBOU8_PEMGK4ATqiIBo&tbm=isch&ved=0CGUQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=2544&page=2&start=12&ndsp=12
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.stelvio.dk/content_images/galleries/jaguar34mk2oew1964/D7K_1550.JPG&imgrefurl=http://www.stelvio.dk/products.asp?mode%3Dsold&h=530&w=800&tbnid=vzLWYZlxSZi4uM:&zoom=1&docid=WtGjcOUCl5CKMM&ei=7YBOU8_PEMGK4ATqiIBo&tbm=isch&ved=0CGcQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=1479&page=2&start=12&ndsp=12
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Det er målet at få ca. 80 passagerer med ud at køre i ca. 40 Jaguarer. Når vi
har modtaget alle tilmeldinger, bliver der lavet en plan for hvilke biler, der 
kører med hvilke passagerer. Det er et stort puslespil, derfor kan der ikke 
på forhånd gives garanti for, at der er biler nok, men alle får besked i god 
tid. Det er ikke muligt at ”bestille” en bestemt Jaguar, da dette 
tilrettelægges under hensyn til, hvor passagerer og bilerne bor. 
 

Tidsplan
        9:30    Afhentning på de tilmeldtes privatadresser på Sjælland.
Ca. 10:15   Ankomst til Græsted Veterantræf. Hvor der er mulighed for at se
mange hundrede
                   fantastiske klassiske biler, motorcykler, dampmaskiner, 
veteranbiler med
                   veterancampingvogne, tøjboder, karrusel m.v. – der er 
underholdning for alle.
Ca. 13:00   Hjemtur.
 

Tilmelding
Prisen for deltagelse er kr. 50/voksen og 20/barn, som dækker kørsel og 
entréen ved Græsted Veterantræf samt kaffe, vand, frugt og chips på 
Jaguar klubbens stand. Deltagerne vil få besked om kontonr. til indbetaling. 
Man kan medtage egen picnickurv eller købe mad og drikke ved 
arrangementet.
Evt. kørestole kan ikke medbringes i Jaguarerne, men fortæl ved 
tilmeldingen om du har brug for en, så vil der stå en samt evt. hjælper klar i
Græsted, alternativt kan man selv arrangere at få den med i egen følgebil. 
Arrangørerne fortæller, at området i år er bedre planet end tidligere, samt 
at handicaptoiletterne er tæt ved Jaguar klubbens stand.

Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til: scleroseogjaguar@gmail.com
Oplys: navn, adresse, mobil, e-mail og antal passagerer samt om børn er 
over/under 135 cm (har betydning i forhold til sikkerhedsseler) og evt. 
behov for hjælpemidler.
Medbring selv evt. børnesæder.
 
Tilmeldingsfrist: Søndag d. 25. maj 2014 (alle tilmeldte vil få nærmere 
besked om betaling).
 
Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller 
telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk
mailto:scleroseogjaguar@gmail.com
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Cafe´aften på ”Tower Brasserie”,  kl. 18.00-21.00
Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør
 

5. juni 2014
3. juli  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.

  
Af andre arrangementer bestyrelsen har under planlægning kan nævnes : Revy, Vin 
smagning, Sejltur på Esrum sø samt Foredrag om søvn problemer  så der 
er meget at glæde sig til.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. juni, så har du noget på hjerte du 
gerne vil have taget op, så send en mail til Laila, tlm3070@youmail.dk

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller 
telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk
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