
 

Nyhedsbrev for November 2012

Det er igen tid til nyhedsmails fra Scleroseforeningen, Viborg.
Vi har i den kommende tid et arrangementer som vi her vil præsentere Jer for. Vi 
håber i alle vil bakke op om disse arrangementer. 
Vi modtager gerne idéer og forslag til nye arrangementer.

Følgende arrangementer vil du kunne læse om på følgende side:

•	 Arv	&	testamente
•	 Julestue	med	sct	Georgs	Gilder
•	 Ikast	/	Brandes	tur	til	Hjerl	Hede



 

Arv & testAmente 

Advokaterne Erik Nørregaard og Søren Dalgård fra ADVODAN i Silkeborg/Kjellerup kommer og 
holder oplæg om arveloven.
Til mødet vil der være mulighed for i samråd med advokaten, hvis du allerede har et testamente, 
kan du få en anonym gennemgang heraf. Oplys ved tilmeldingen, at du gerne vil have dit testa-
mente gennemgået. Først til mølle princippet.

Sted: oplyses snarest
  

Tidspunkt: 
20. november 2012 kl. 19:00 - 21:00

Tilmelding:
Senest onsdag den 14. november på Karin Wikke, kwi@scleroseforeningen.dk 
eller 36 46 36 46

Pris: 
Gratis

Sted: 
Borgerhuset Stationen, LL Sct Hans Gade 7, 8800 Viborg



Julestue
3. december 2012, kl. 19.00 

i Sognegården ved Viborg Domkirke.

Traditionen tro inviterer 2. Sct. Georgs Gilde til
julehygge i Sognegården. 

Vi håber rigtig mange - både medlemmer af 
Scleroseforeningen og gildebrødre - vil være med 

til at gøre optakten til julen 2012 rigtig hyggelig.

Tilmelding senest 26. november til:
Scleroseforeningen: 

LindaMortensen, tlf.20583016   lhm@fiberpost.dk

Sct. Georgs Gildet: 
Annelise Keller  tlf. 86676263   annelisekeller@hotmail.com

Inger Hedegaard, tlf. 86671907 H.J.Christensen@fiberpost.dk

Mange julehilsener≠

 



 

Hyggetur til Hjerl Hede

Der slagtes grise, plukkes ænder, bages julekager, brændes brændevin og meget mere, når Fri-
landsmuseet Hjerl Hede levendegøres af frivillige børn og voksne i december.

Gå en tur i landsbyen og kig ind i de hyggelige, lune værksteder og huse, hvor juleforberedelser-
ne er i fuld gang. På høloftet i Nissebo er nisserne på spil i menneskenes verden. De kravler rundt 
i store møbler og laver nisse-sjov. Besøg nisserne og oplev på egen krop, hvordan det er at være 
en lille nisse i den store verden. Hestevognen kører og ved tørvemosen kører damptoget en tur 
ud mod Flyndersø.

Tidspunkt: 
Søndag den 9. december 2012 kl. 13:00

Tilmelding:
Senest onsdag den 5. december til: Anne Dorthe, tlf: 2785 7717 mail: adssteffensen@gmail.com

Pris: 
Voksne 50 kr. u. 18 år 0 kr.

Sted: 
Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup


