
 

Tid: Tirsdag 7.  november kl. 

19-21 

Sted: Birkerød Skole, Den 

Store Arena,  Birkerød Park-

vej 12, 3460 Birkerød 

Pris: Det er gratis at deltage. 

Vi serverer kaffe, te og kage 

Tilmelding: Meld dig til pa  

https://www.facebook.com/

groups/Tilmeldms/  

eller mail annekfrederik-

sen@hotmail.com.begivenhe

d. 

Forskningsleder Anders Ene-

vold Grønlund fra Sclerose-

foreningen   fortæller. 

 

 

Nyt fra forskningens verden 

Tusind tak !! 
Tusind tak for indsat-
sen ved husstands-
indsamlingen  den 
10. september. 

Hvad enten du  trave-
de rundt pa  vejene og 
besøgte husstandene, 
havde overblikket 

som koordinator el-
ler du bidrog med en 
indbetaling, skal du 
vide at din indsats 
nytter.  

Der foreløbige tal for 
indsamlingen i de to 
regioner der er med 

(Region hovedstaden 
og Regin Midtjyllend) 
lyder pa   kr. 2.7 mill.   
Og der tælles stadig, 
men uanset er det et 
beløb der kan bidra-
ge til den vigtige 
forskning. 
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A rgang 2017 nr 06 

25.09.2017 

Kommer og fortæller  

om de nyeste resultater 

fra forskningen i scle-

rose.  Anders fortæller 

ba de nyt fra forsknin-

gen i selve sygdommen, 

og hvordan den opsta r 

– samt nye resultater 

inden for scleroseme-

dicinens verden. 

Det var en stor succes, 

da Anders sidst besøg-

te vores lokalafdeling, 

sa  vi ha ber at kunne 

gøre det til en a rlig til-

bagevendende begi-

venhed 
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Laila har siddet i DH Helsingør 
for scleroseforeningen i flere a r, 
men er nu tra dt ud. Sune der var 
hendes suppleant, har overtaget 
pladsen men vi mangler en sup-
pleant til Sune.  

Som suppleant behøver du ikke 
deltage i alle møder, men det 
giver dig stor mulighed for, at 

følge det lokale arbejde. Der er 
cirka 5 møder om a ret. 
 
Har du lyst til at høre mere, eller 
at blive meldt ind, sa  skriv til  
Sune pa : sunelund-
berg@gmail.com 

Har du lyst til, at være 
med i det lokale handi-
cappolitiske arbejde, og 
være med til at ændre/
arbejde med vilka r/
muligheder/
rettigheder for sclero-
seramte i din egen by? 
Sa  er det dig vi mang-
ler. 

Foredrag med Socialråd-
giver Camilla Beyer-
Nielsen. 

Tid: Torsdag d. 9 November kl. 
19.00 

Sted: Lindehuset Jernbanegade 
28 B, 3480 Fredensborg 

Tilmelding: senest Søndag 
d.5/11 til Sune pa  mail: 
sunelundberg@gmail.com 

Hvilke overvejelser er gode at 
gøre sig i forbindelse med job-
søgning og hvad na r man skal 
oplyse sin arbejdsplads om, at 

man har fa et konstateret MS. 

Efter hvilke regler, der kan bevil-
ges hjælp til indretning af ar-
bejdspladsen. 

Hvilke paragraffer gælder na r 
man gerne vil bibeholde  sin 
plads pa  arbejdsmarkedet ? 

Dette og meget mere vil Camilla 
orientere om denne aften. 

Cafe -aften er for egen regning, 
men Tower giver os en varm 
drik efter eget ønske na r vi har 
spist.  

Vi ha ber at rigtig mange vil støt-
te op om vores Cafe aftener. 

Efter en kortere pause hen over 
sommeren starter vi igen op 
med cafe -aften i Helsingør, den 
første torsdag i ma neden. Næste 
gang 5.10. kl. 18.00. 

Cafe-aften afholdes igen pa  Cafe  
Tower i Helsingør Bycenter, 
Sturups Plads, 3000 Helsingør 
og tilmelding er ikke nødvendig.  

Side 2 

Suppleant til DH Helsingør 

Pa  arbejde med MS 

Cafe -aften 

NYH EDSBR EV  
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ÅR GANG 2 017  NR  06  

Projektet inkluderer workshops med 
fremstilling af små film der skal vise 
gode eksempler på mennesker der 
yder forskellige former for frivilligt 
arbejde.  

Har du lyst til at deltage i projektet 
som løber til 30/5-18 i frivillighuset i 
Hillerød, Fredensgade 12C, kan du 
henvende dig til Mahasia Rasmussen, 
på mail MR@frivilligcenter-
hilleroed.dk 

Frivillighuset i Hillerød har startet et 
projekt som  skal bidrage til at fa  flere 
passive medlemmer til at blive aktive. 

Vi mødes en-to gange om ma neden og 
arbejder med, hvordan vi fa r formidlet 
budskabet om, at man kan skabe sig 
selv en anden identitet end blot at være 
syg. Selvom mam ”ikke er som alle an-
dre”  er der stadig mange muligheder 
for at bidrage til og deltage i fællesska-
bet. 

Lørdag den 7. oktober kl. 
14.30-16.30  Grøndal Mul-
ticenter, Hvidkildevej 64, 
2400 København NV 

Er du frisk pa  at prøve og hoppe i 
trampolin ? Sa  fa r du chancen nu. 
Tilbuddet gælder for alle, ga ende 
sa vel som  jer der bruger rollator, 
kørestol eller andre hjælpemidler. 

Det lyder utroligt, men det kan lade 
sig gøre. Der vil selvfølgelig være 
folk der hjælper, og de er vant til 
det !       

Du fa r lidt frugt og vand at styrke 
dig pa .          

 

 

Tilmelding til Ulla pa                       
ulovind@icloud.com    

Pris kr. 50. Indbetaling mærket 
”trampolin” + navn pa  konto 1551 
4845444307 eller Mobil pay 60 79 
93 56   

25. November: Julehygge med Ban-
ko 

07. december: Julefrokost 

07. januar: Bowling   

05. oktober: Cafe -aften Helsingør 

07. oktober: Trampolin 

02. November: Cafe -aften Helsingør 

07. november: Nyt fra forskningens 
verden  

09. november: Pa  arbejde med MS 

14. november: Cafe -aften Hillerød 

 

Side 3 

Glæden ved frivilligt arbejde 

Trampolinspring for alle 

Kommende arrangementer  

 

 
FORMAND LAILA ROHDE MOR-

TENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Mail: tlm3070@youmail.dk  

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

mail: ulovind@icloud.com  
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