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KORT NYT!                                                                                  
1/ Lokalafdeling Nordvestsjælland's bestyrelse har netop foretaget 

en rokering, således at Susanne Modin, tidligere bestyrelsesmedlem, nu 
er fungerende formand, indtil førstkommende årsmøde, hvor Susanne 
kan stille op til en et-årig periode. Afgående formand Lise Hansen blev 
ved samme lejlighed konstitueret som næstformand i Lokalafdelingen. 
 

2/ Oplys eventuelle ændringer af postadresse/E-mailadresse/tlf.nr. til 

Scleroseforeningen – ellers bli’r du væk for os!          

       OVERSIGT OVER KOMMENDE ARRANGEMENTER  

              DATO  ARRANGEMENT I 

LOKALAFDELINGEN, læs på: 

SENESTE 

TILMELDING 

 

Fredag, 10. oktober 

 

Bowling i Holbæk, side 3 

 

 

26. september 

 

Torsdag, 30. oktober  

 

Cafémøde I: Om børn af forældre med 

sclerose, Kalundborg, side 2  

 

 

16. oktober 

 

Torsdag 13. november  

 

Cafémøde II: Madlavning med diætist, 

Hørve, side 2 

 

28. oktober  

 

Lørdag, 29. november 

 

Julefest for hele familien, side 4 

 

 

15. november   
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    TO CAFÉMØDER - TO TEMAER - DIN LOKALAFDELING 

       CAFÉMØDE I: OM BØRN AF FORÆLDRE MED SCLEROSE 

i Nyvangskirkens konfirmandstue,                                                            

Nørre Alle 40 B, 4400 Kalundborg,                                                

torsdag den 30. oktober kl. 19.00.                                                                      

Scleroseforeningens psykolog, Marianne N. Nielsen, stiller på dette 

cafémøde skarpt på det vigtige(!) tema, ’Børn af forældre med 

sclerose.’                                                                                                                

Pris: Medlemmer kr. 50,- / ikke-medlemmer kr. 100,-                                

Seneste, bindende tilmelding den 16. oktober, til:                                           

Bodil Petersen, tlf. 2032 7163 / Inga Juul, mail: inga@parkvej5.dk         

    __________  

                  CAFEMØDE II: MADLAVNING MED DIÆTIST                                                                                                          

Lav ’sclerose-rigtig’mad torsdag den 13. november fra kl. 16.30 i 

Hørve Medborgerhus, Nørregade 14, 4534 Hørve.                                                                                                

Diætist Louise Svendsen, ansat på Sclerosehospitalet i Haslev, lægger 

ud med et oplæg om sclerose-rigtig kost - og siden ’afprøves teorierne’ 

– naturligvis sammen med deltagerne.                                                                               

Kl. ca. 18 kan pårørende, voksne som børn, støde til og nyde det helt 

sikkert lækre resultat.                                                                                                     

Pris: Medlemmer kr. 75,-/ børn t.o.m. 15 år kr. 50,-                                  

Ikke-medlemmer kr. 150,- / børn t.o.m. 15 år kr. 100,-                                                                                                                       

OBS Der er et begrænset antal pladser - tilmelding sker efter først-til-

mølle-princippet.                                                                                   

Seneste, bindende tilmelding den 28. oktober, til:                                                                

Bodil Petersen, tlf. 2032 7163 / Inga Juul, mail: inga@parkvej5.dk 

mailto:inga@parkvej5.dk
mailto:inga@parkvej5.dk
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BOWLING I HOLBÆK DEN 10.  OKTOBER                                                   

EFTERÅRSFERIE = BOWLING-DYST = 10. oktober = sjovt & hyggeligt 

Vi har ’plantet’ en nydelig bowlingaften i Megabowl, Mellemvang 5, 

4300 Holbæk fredag den 10. oktober kl.17 – og nu er det op til dig at 

’blomstre’:                                                                                                   

Optimér dine vinderchancer ved at komme et kvarters-tid  før kl. 17 – 

og find skoene til et brag af en bowlingdyst kl.17-18 og hyggelig middag 

herefter.                                                                                                             

Pris/person, excl. drikkevarer: Medlem, kr. 50,- / ikke-medlem kr. 220,-                                                                                                                 

Bindende tilmelding: Senest 26. september, til Christina Bock, 

sms/opkald tlf. 6133 6478. Venligst, læg besked, hvis dit opkald ikke 

besvares                                                                                   

  HELT GRATIS OG FESTLIG JULEFEST! 

Du og din familie inviteres til julefest, lørdag, 29. november, kl. 14 – 17, 

i Kundby Forsamlingshus, Kirkebakken 6, Svinninge.                     

Parkering: På Brugsens bageste- eller kirkens parkeringsplads,            

OBS Aflæsning ved forsamlingshuset er tilladt.                                                                                 

Vi vil ikke afsløre alle overraskelserne for dig her, blot stikordene: 

Konkurrencer, julelege- og hygge - samt æbleskiver, gløgg, kaffe/te og 

øl/vand, der vil kunne købes til rimelige priser!                                                                                                    

Medlemspris for deltagelse = GRATIS / Ikke-medlemmer kr. 50,-                            

Bindende tilmelding: Senest 15. november til: Marianne Henriksen pr.    

mail: mtvergaard@gmail.com eller Christina Bock, sms/tlf.opkald 6133 

6478 (læg besked på tlf.svarer, hvis dit opkald ikke besvares).                                                                                                                                             
’Ho-ho-hoo…Glædelig Juuul!’            

mailto:mtvergaard@gmail.com

