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I 2013 har vi haft 8 enkeltstående arrangementer og dem vil 
jeg starte med at fortælle lidt om. 
 
 
Nytårstaffel 
Vi startede 2013 med nytårstaffel på Hotel Kolding Fjord. 
Det blev en uforglemmelig og hyggelig eftermiddag med den 
smukkeste udsigt man kan få.  Til amerikansk lotteri var der 
præmier sponsoreret af datagaarden, Smurfit kappa, danske bank 
Fredericia og lokalafdelingen 
 
 
Besøg på hjælpemiddelcentralen 
Det kan jo være svært at vide hvilke hjælpemidler det er muligt at 
få og hvordan. Det fik vi en god viden om da vi besøgte 
hjælpemiddelcentralen i Fredericia.  
Vi fik en rundvisning rundt på lageret, hvor der blev svaret på rigtig 
mange spørgsmål undervejs som vi så de mange muligheder. 
 
 
Foredrag med Eva Jørgensen 
Eva Jørgensen som de fleste husker som vært på tv2´s deadline og 
senere oplæser på nyhederne, fortalte om ”rollen som pårørende”  
Det blev et meget sigende foredrag , da det jo handlede om det, 
alle tilhørende er i, enten som pårørende el. som patient. 
Eva´s mand havde ikke sclerose men ALS, ikke den samme 
diagnose, men der er jo mange ligheds faktorer i alt det man 
gennemgår ved et forløb op til en diagnose stilles, fortvivlelsen 
bagefter og alt det men skal forholde sig til. 
men også et meget rørende foredrag, da man virkelig kom tæt på 
og det jo også handlede om det at passe en dødende ægtefælle.  
Det var helt fantastisk at møde og høre en meget sympatisk Eva 
Jørgensen, som kan anbefales til i andre som ikke har oplevet 
hende. 
 
 
Guidet tur på Volden i Fredericia 
Uff det var da nok lige den koldeste sommerdag vi der havde valgt 
til et udendørs arrangement. Det var rigtig ærgerligt at det skulle 
være SÅ blæsende koldt lige denne aften, hvor vi havde en ellers 
rigtig god guide på til at fortælle om historien omkring Fredericia og 
volden, for det kneb ind imellem med at holde koncentrationen når 
der var så koldt.  



Der var afslutningsvis bestilt pandekager med is på Rasmus Klump 
og det blev jo heller ikke den største udsøgte fornøjelse da vi jo var 
gennemkolde til at sidde ude i det kolde under halvtag.  
Det blev en god kold aften, hvor vi snart kunne finde hjem så snart 
vi havde spist pandekagen og lunet os lidt indvendig med en varm 
drik. 
 
 
Fisketur 
Igen var vi i de hyggelige rammer på Refsgård Lystfiskesøer og der 
blev vist fanget et par fisk. Der var desværre problemer med meget 
grøde i vander, som krogene hang meget fast i. 
Men en rigtig hyggelig fredag eftermiddag som vi sluttede af med 
aftensmaden og snakken gik lystig. 
Og med deltagelse helt fra svendborg. 
 
 
Besøg på tvSyd 
Næsten et udsolgt arrangement ude i tvSyd´s nye hus, hvor vi fik 
en rundvisning. Vi så aftenens udsendelse direkte, dog på en tv 
skærm, mens vi fik kaffe. Derefter kom vi ind i studiet, som jo er 
meget anderledes end det man ser på TV. For det der ses på TVét 
er meget lidt i forhold til alt det der er bag kameraerne. Et meget 
mørkt, direkte sort rum som er fyldt med ledninger, knapper, 
teknik og så en masse lamper til at give det rigtige lys på 
studieværten når han er på. 
 
 
Bowling 
Til bowling blev der kæmpet med næb og klør som ordsproget 
siger. En rigtig hyggelig aften for både de voksne og børnene.  
 
 
Julehygge på Munkensdam 
Det er altid rigtig hyggeligt når vi er samlet til vores årlige 
julehygge her i huset med bankospil, æbleskiver og gløgg og kakao 
til børnene. 
Alle har hver en pakke med vi spiller om og i år havde vi rest gaver 
med fra Rap Om Kap og gaver sponsoreret af Dronning Dorthea 
badestue/slotsøbadet, danske Bank, Frøes herreds sparekasse, 
super bedst christiansfeld og Vejstrup Brugs. 
 
 
 
 
 



Mange medlemmer møder op 
Ved sidste års Beretning fortalte jeg om en lille statistik, over det 
gode fremmøde vi har til arrangementerne, og at vi havde mange 
forskellige personer igennem til arrangementerne. 
I 2012 havde vi et gennemsnit på 25 deltagere pr. arrangement 
men i 2013 kunne vi mønstre hele 32. 
Men ikke nok med at vi er steget i antal, så har det også været 
meget glædeligt, at vi har set mange nye ansigter, og det er flertal 
af den yngre del af medlemsskaren. 
 
Der er ingen tvivl om, at det skyldes at der udbydes arrangementer 
med stor variation, så vi rammer en bredt af interesse. 
 
Så tusind tak til alle der glade møder op til arrangementerne, det er 
så dejligt og hyggeligt hver gang vi mødes. 
 
 
Cafe 
Lidt historie. 
Efter 6 gange i første halvår af 2012 at have annonceret og ventet 
på de unge til cafe på cafe Nicolai og der kom ingen, lavede vi det 
om til cafe for alle.  
Det var så sidste halv del af 2012 vi startede op med cafe 
eftermiddage på Fredericia Frivilligcenter ”Krackesgaard” med fin 
tilslutning, mellem 4 – 10 deltagere hver gang. Vi fortsatte med det 
ind i 2013 men allerede i marts kom der ingen og en i april og to i 
maj og så besluttede vi at stoppe helt. 
Håber der kan komme gang i det igen på en eller anden facon. 
 
 
Legegruppen: 
Legegruppen har kørt på sit andet år med rigtig god tilslutning, 
endda med deltagelse uden for afdelingens geografiske område. 
 
I februar havde vi 1. års fødselsdags hygge med underholdning af 
klovnen Fubbi, som virkelig satte skub i humøret og havde både 
duer og kanin med. 
 
I april tog vi lige over på den anden side af lillebælts broen og 
spillede fodbold golf. 
 
I juni havde vi sommerhygge hjemme på gården. Vi lavede mad 
sammen som blev kogt/stegt i foliebakker over den store grill og 
børnene legede og de voksne fik snakket lystigt. 
 



Årets højdepunkt var selvfølgelig turen i Boma lejren i Givskud zoo 
med 34 børn og voksne (9 familier). Der blev rigtig hygget og 
leget, varmet mad i fællesskab ved bålet og der var snobrød, 
skumfiduser og mariekiks i lange baner. 
Med i pakken var der to guide ture med personalet og fredag var vi 
med til at fodre chimpanser og lørdag var vi inde i løve anlægget og 
gå rundt og se den halve hest løverne senere blev lukket ud til når 
vi havde set dem inde i stalden. 
Det var helt sikkert ultimativt den største oplevelse vi kunne give 
familierne. 
 
Vi sluttede året af i november med nogle timer i legelandet i Vejle, 
hvor børnene virkelig kan få brugt noget energi, mens de voksne 
får lejlighed til at snakke. 
 
 
BYTTEPENGE INDSAMLING 
Den landsdækkende byttepenge indsamlingen har forløbet rigtig 
godt. På landsplan blev der indsamlet hele 1.660.000 kr. og her i 
Fredericia – Kolding kommuner blev det til hele 39.218. 
Det er stadig de grønne indsamlings bøsser som gør det godt og gir 
den største andel til indsamlingen, mens metoden med stregkode 
sedlerne kommer mere og mere med.  
 
I 2013 hvor de grønne læber kom ind i kampagnen for at blive i de 
kommende år, med sloganet ”kys sclerosen farvel” 
Hvor også overskuddet fra salg af pins og læbepromader indgår i 
det indsamlede beløb. 
 
De indsamlede midler indgår i den pulje penge, som 
Scleroseforeningens forskningsudvalg hvert år uddeler til forskere 
landet over. Scleroseforeningen finansierer en stor del af 
forskningen i sclerose i Danmark, og alene i 2013 har 
Scleroseforeningen uddelt omkring 11 millioner kroner til forskning 
i sclerose. 
Mere end 90 procent af Scleroseforeningens finansieringsgrundlag 
består af privat indsamlede midler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rap Om Kap 
Vi afviklede igen Rap Om Kap på Kolding å ved Søndertorv. 
Igen var der mange som gerne ville sponsorer en gave til vinderne 
50 i alt og vi fik to penge sponsorer på Bank Nordic og Middelfart 
Sparekasse.  
Vi fik udsolgt de 4000 Andelsbeviser på dagen så der var stor 
lykke, lige til vi fik ænderne i vandet. Der var simpelthen ingen 
strøm på vandet den dag, så det var lige før de svømmede den 
forkerte vej. Det tog 20 min. inden de var i mål, i modsætning til 5 
min. de andre gange. 
I alt gav Rap Om Kap 85.868,68 kr. i overskud og der er kommet 
et fint takke brev fra foreningens direktør Mette Bryde Lind for 
vores arbejde med at rejse penge til forskning. Vi har overført 
41.434,34 kr. dertil. 
 
 
Øvrige sponsorater 
Jeg har nævnt nogle sponsorer undervejs, men her til slut vil jeg 
også gerne takke Scleroseforeningen, Fredericia og Kolding 
kommuner, Hospitals klovnene, Sct. Georg gilderne, Auto 
Centralen, Rebekka Søster loge og Eigil Kroghs Legat for deres 
velvillige støtte og sponsorater til afdelingen. 
 
 
Tak 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle der på en eller anden måde 
har været synlig i lokalafdelingen. 
Tak til alle som har deltaget i aktiviteter, tak til ALLE frivillige som 
har lagt deres energi og tid i småt som stort i lokalafdelingen. 
Det er jo to vigtige faktorer for at tingene går op i en højere enhed, 
begge dele -altså deltagerne og frivillige er afhængig af hinanden, 
for at det der imellem nemlig ”aktivitet i afdelingen” er der. 
 
 
Ja det var så min 6. og sidste beretning, da jeg har taget 
beslutningen om at stoppe som formand. 
Det har været en svær beslutning, Da det er en stor del af min 
personlighed at lave forenings arbejde, og jeg er utrolig glad for at 
være frivillig i scleroseforeningen, men det er blevet en god 
beslutning. 
Jeg forsvinder ikke helt da jeg stadig gerne vil lave ting for 
lokalafdelingen. 
Men det bliver godt for mig personligt lige at få nogle år hvor jeg 
økonomiserer anderledes med min energi til familien, hestene og 
maleriet. 
 



 
Men her på falderebet kunne jeg godt tænke mig at 
resumerer kort over de 6 år der er gået med stor aktivitet og 
udvikling. 
 
Vi har præsteret at komme godt i gang med Rap Om Kap, har 
haft det 3 gang og deraf solgt 10.500 lodder 
 
Vi har haft en spindings event som gav gode penge 
 
I 2010 flyttede Fredericia området fra Lokalafdeling Assens-
Fredericia-Middalfart til Lokalafdeling Fredericia – Kolding. 
Og det har hele tiden været meget vigtig i den proces, at det 
ikke blev to områder i en lokalafdeling, at det ikke blev til 
hvad vil dem der ovre i Fredericia.  
Men at vi er en Lokalafdeling der dækker to kommuner og vi 
har en samlet medlemsskare vi laver arrangementer for. 
 
Nye tiltag som Cafe er prøvet af, ligger stille lige nu. 
 
Legegruppen, arrangementer hvor målgruppen er  
MS forældre med børn i alderen ca. 5–14 år. 
 
Føler virkelig at det er en lokalafdeling der har meget godt, 
at byde på og arbejde videre med i fremtiden. 
 
Jeg vil bare sige at det er en glad og stolt formand der 
takker af, der siger tak til – et godt samarbejde med 
scleroseforeningen og regions konsulent Inger Kondrup, en 
fantastisk bestyrelse, tak til de fantastiske mennesker der 
har været i bestyrelsen gennem de 6 år, til alle de frivillige 
jeg har arbejdet sammen med og til alle de skønne 
medlemmer jeg har mødt og til sidst tak til alle dem jeg har 
glemt. 
 


