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                         NYHEDSBREV I 2013  

 

                   SCLEROSEFORENINGEN 

          LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND 

HVA’ SKER DER? 

 

 

                        Indhold 

 

Kalender/overblik til køleskabslågen…side 2     

Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse…side 3 

  Lidt kort & rigtig godt…side 4 

Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder…side 5 

8. maj Jazzaften, Stejlhøjhus, Kalundborg…side 6 

           16. juni ZOO-tur…side 7  

           20. juni Cafémøde i Medborgerhuset i Hørve…side 8 
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NYT NAVN, NY STRUKTUR OG NY BESTYRELSE 

Pr. 1. januar 2013 skiftede mange af Scleroseforeningens lokalafdelinger 
navn; således kom Lokalafdelingen for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 
til at hedde: Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland. På 
samme tid trådte en ny struktur for Scleroseforeningens lokalafdelinger i 
kraft. 

Den nye struktur indebærer bl.a., at der i bestyrelsen vælges fem-syv 
bestyrelsesmedlemmer, og at det blandt disse, som udgangspunkt, ’kun’ 
er formand og kasserer, der har faste funktioner, dvs. at 
bestyrelsesmedlemmerne løbende vil påtage sig diverse arbejdsopgaver.  

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjællands bestyrelse kom efter 
den 5. februar, hvor et hyggeligt årsmøde i Vig Forsamlingshus dannede 
rammerne, til at bestå af: Formand Lise Hansen, kasserer Susanne 
Rudolph og fem bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Lüthje, Kirsten 
Wejlemann, Janne Jørgensen, Jens Andersen, Christina Bock og 
suppleant Charlotte Vejlgaard 

   

Meldinger fra medlemmer 

Løbende meldinger fra en del medlemmer om at de ikke modtager 
nyhedsbrevene fra Lokalafdelingen regelmæssigt har ført til bestyrelsens 
beslutning om at begynde forfra: 

Så, til dig der gerne vil have nyhedsbrevet tilsendt elektronisk: Vi 
undskylder ulejligheden(!), idet vi beder dig tilmelde dig hos webmaster 
på Lokalafdelingens hjemmeside!  

           

 

Formand, Lokalafdeling Nordvestsjælland,                                   
Lise Hansen  

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fe07de0c57&view=att&th=13d43d7324a431c0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fe07de0c57&view=att&th=13d43d7324a431c0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fe07de0c57&view=att&th=13d43d7324a431c0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fe07de0c57&view=att&th=13d43d7324a431c0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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LIDT KORT & RIGTIG GODT  

Tilmeld dig modtagelse af nyhedsbrevet elektronisk. Hvorfor, og 
hvordan? Se side 3, ’Meldinger fra medlemmer.’ 

Klik ind på Lokalafdelingens hjemmeside for info om arrangementer, 
herunder eventuelle ændringer m.m. 

Hvordan? På Scleroseforeningens forside finder du et stykke nede på 
siden et danmarkskort og klikker på ’Sjælland,’ herefter Lokalafdeling 
Nordvestsjælland!  

På Lokalafdeling Nordvestsjællands hjemmeside kan du bl.a. se fotos fra 
Årsmøde 2013 i Vig Forsamlingshus, se den nyvalgte bestyrelse og læse 
om den nye struktur for lokalafdelingerne! 

Har du kommentarer til nyhedsbrev, afholdte arrangementer, idéer til 
fremtidige aktiviteter el.lign.? Kontakt bestyrelsen (se hjemmesiden)! 

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland er nu også på 
Facebook og modtager gerne, også dér, konstruktive kommentarer og 
idéer til arrangementer, nyhedsbrev osv.  

Ved udvalgte arrangementer vil betaling blive opkrævet ved tilmelding! 

Læs på Lokalafdelingens hjemmeside følgende artikel, bragt i 
Nordvestnyt den 29. januar (klik for ’avisformat’ på ’pdf-fil’), ’En ildsjæl 
skruer ned,’ om Bodil Petersen, der indtil årsmødet fungerede som 
kasserer i Lokalafdelingen.  

                                                   Bodil Petersen 

Træskibe-pinsetræffet, Holbæk Havn med Elverfolket’s Sømands-cabaret, 
"Den Syngende Skude" og forskellige boder med bl.a. mad/drikke på 
havneområdet ville vi gerne have bygget et arrangement op om – men 
uheldigvis passede planlægningen ikke med trykningen af dette 
nyhedsbrev. I opfordres i stedet til at holde øje med hjemmesiden 
www.elverfolket.dk     

http://www.elverfolket.dk/
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SUNDHEDSDAG I ODSHERRED UDSÆTTES 

 Sundhedsdagen i Odsherred – oprindeligt 18. april – er i umiddelbart 
inden nyhedsbrevet trykning blevet udsat til efteråret 2013. Info følger! 

 

 

 

SUNDHEDSDAG, HOLBÆK, 15. JUNI 

Info følger!             

      

 

MEDLEMSMØDER 

 

15. april, ’Scleroseforeningen - landsdækkende og lokalt – med direktør 
Mette Bryde Lind, Hotel Strandparken. kl. 19-21.30 (invitationen skulle 
du have modtaget med posten). Deadline for tilmelding er rykket til 5. 
april – så du kan nå det endnu! 

13. maj - Pårørendemøde - Hotel Strandparken, Holbæk. Tilmelding 
senest 6. maj. 

3. juni, regionalt medlemsmøde, Ringsted, om ’Fleksjob- og 
førtidspensionsreformen.’  
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8. MAJ, JAZZAFTEN – NU STEJLHØJHUS, KALUNDBORG – 
OG NU MED SPISNING!  

Six Foot Stompers spiller igen op til swingende, livsglad jazz 

         - nu på Stejlhøjhus, Stejlhøj 2, 4400 Kalundborg      

 - Du kan i år vælge at tilmelde dig spisning fra kl. 18 sammen med 
andre jazzelskere, inden I, kl. 19-21, vil få serveret en omgang velspillet 
jaaaazzzz!  

            

Entré kr. 50,-              

Spisning Scleroseforeningens medlemmer kr. 25,-  

Spisning, ikke-medlemmer 50,-                            Six Foot Stompers/Foto: U. Eskildsen 

Drikkevarer vil kunne købes til favorable priser. 

Bindende tilmelding, Kirsten Wejlemann, 22. april – 1. maj kl. 19-21:  

Tlf. 5950  0254 / 2855 7851. Læg navn/tlf., hvis dit opkald ikke 
besvares.     

N.B. Stejlhøjhus adgangs- og toiletforhold er handikapvenlige!            

 

  Ses vi til onsdagsjazz den 8. maj? 
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HVEM VÆKKER ZOO-DYRENE DEN 16. JUNI?!  

Succes’en fra 2011 gentages: Morgen-bustur til ZOO! 

Turen er for alle, dog især for børn. Rundvisende guide vil berige os med 
ny viden og søde/sjove anekdoter om udvalgte dyr. Bagefter serveres 
lækker brunch-buffet i særskilt lokale, og siden vil der være mulighed for 
at besøge egne yndlingssteder – og dyr, inden turen går hjemad igen! 

 

DAGENS PROGRAM – venligst - vær ved bussen i god tid: 

KL. 05.45, afgang fra Kalundborg St./ kl. 06.15 Svinninge St./  

kl. 06.45, Jernbanevej, Holbæk, ved Administrationsbygningen 

07.45 ankomst til ZOO/kl. 8-ca.10 rundvisning ved ZOO-guide, 
inden parken åbner officielt!   

Kl. 10 – 11.30  lækker ZOO-brunch!  

Kl. 11.30 – 13.00 færden på egen hånd til yndlingsdyr – og steder. 

13.00 kører vi hjem! Bussen vil holde tættest muligt på ZOO-
indgangen!  

OBS! Der vil ikke fra Lokalafdelingens side være hjælpere med på turen. 
PRIS: Medlemmer af Scleroseforeningen: Voksne kr. 125,- / børn (t.o.m. 
11. år)75,- / ikke-medlemmer*: voksne 850,- /børn kr. 650.-    

*Ikke-medlemmer vil opnå besparelser ved at tegne medlemskab! 

TILMELDING: Bettina Sørensen, mandag-onsdag den 27.-29. maj kl. 
19-20. Tlf.6185 2829 = Seneste tilmelding er altså: den 29. maj  
Betaling ved bankoverførsel skal ske ved tilmelding. HUSK: Anfør dit 
navn på bankoverførslen. Reg.nr. 1726 / Kontonummer 071 227 0349  

Ses vi - børn, forældre, bedsteforældre - til en helt særlig dag?    
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CAFÉMØDE I MEDBORGERHUSET, HØRVE 

Kom til et hyggeligt cafémøde, hvor vi starter med et dejligt 
måltid mad efter opskrifter fra den nye kogebog” MS Kost og 
Livsstil,” i:  

Medborgerhuset, Nørregade 14, Hørve,  

torsdag d. 20. juni kl.17.30 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter vil Susanne Larsen, meditationscoach, få ordet:  

”Få et indblik i hvor afstressende meditation er." 

 

Pris: 50 kr. for voksne og 25,- for børn. 

Drikkelse kan købes i Medborgerhuset. 

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften med masser af god 
snak! 

Tilmelding til cafémødet senest d.6.juni til Bodil Pedersen mail 
bodil.pedersen@mail.tele.dk eller til Inga Juul mail 
inga@parkvej5.dk tlf. 59656435 

Ha’ en god sommer!  

mailto:bodil.pedersen@mail.tele.dk
mailto:inga@parkvej5.dk

