
Onsdag den 18. april 

kl 18.30. Espergærde 

bibliotek, Kløvermar-

ken 12, 3060 Esper-

gærde 

 
Foredrag med Anna 

le Dous. 
Rigtig meget kan lade 
sig gøre, hvis man er 
stædig og holder ved 
ens drømme - og hvis 
man er klar til at tage 
forhindringer som ud-
fordringer.  

Selv om man sidder i 
elektrisk kørestol, al-
drig har følt jorden un-
der sine fødder, og ikke 
kan vende sig selv i 
sengen om natten, kan 
man godt rejse ud og 
opleve verden. Jeg er 
100% afhængig af an-
dres hjælp døgnets 24 

timer - alligevel har jeg  

indtil videre rejst i 43 
lande,. Jeg vil fortælle 
om oplevelser, jeg har 
haft undervejs. Men 
indimellem vil jeg ogsa  
komme med praktiske 
oplysninger, om det at 
rejse na r man har et 
handicap. 

Det her foredrag tager 
udgangspunkt i en af 
mine første store rejse 
med Løgumkloster Høj-
skole, hvor fire kinese-
re ma tte bære mig op 
pa  Den Kinesiske Mur. 
Hvorfor skulle man dog 
holde sig tilbage for at 
fa  de store oplevelser? 
Det var en rejse, som 
lærte mig, at man aldrig 
ma  give op, men der-
imod skal tænke i alter-
native løsninger - det er 
man som kørestolsbru- 

ger nødt til, hvis jeg vil 
færdes i en verden, som 
ikke er tilpasset til 
mennesker, som er kø-
rende pa  fire hjul. 
 
Tilmelding og betaling 
pa   
https://sclerose-
nordsjaellando-
est.nemtilmeld.dk/  
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bestyrelsesmedlem, som kasserer og 
Susanne Søndergård som suppleant. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Har du lyst til at læse hele referatet er 
dette vedhæftet samme mail som dette 
nyhedsbrev.                 
Det samme gælder formandens beret-
ning og årets regnskab. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle der 
mødte op på årsmødet den 5. marts. Det 
er dejligt at se at opbakningen til for-
eningen er til stede. 

Til alle jer der ikke var tilstede kan vi 
oplyse, at bestyrelsesmedlem Marian, 
bestyrelsesmedlem Irene og Kasserer 
Annemette er trådt ud af bestyrelsen. 

Ind i bestyrelsen er i stedet trådt Su-
sanne Dahlberg, tidligere var suppleant, 
som bestyrelsesmedlem. Sune, tidligere 

Fredage kl 18.00 i Helsingør 
svømmehal, Borgmester P. Chri-
stensensvej 14, 3000 Helsingør 
 
I Helsingør svømmehal svømmer 
Helsingør Handicap Svømning hver 
fredag fra klokken 18.00. 
 
HHS er en lille frivillig forening hvor 
der er plads til alle, hvad end man 
er fysisk eller psykisk handicappet. 
Har man brug for hjælmidler som 
kørestol eller rollator helt ind til 
bassinerne er dette uden proble-
mer.                                

Har man brug for hjælper, tages 
denne med uden beregning. 
 
 

 

HHS arbejder ud fra, at alle mødes 
der hvor de er. Nogen kommer for 
at træne i varmt vand mens andre 
gerne vil lærer at svømme eller ma -
ske motions svømme. Hos os, er der 
ogsa  mulighed for, at svømme med 
til stævner hvis man ønsker dette.  

Vi har forskellige sociale aktiviteter 
og vi kan som regel tilbyde noget til 
alle. 
 

 

 

Prisen er 300 kroner pr. halve a r - 
der er ogsa  mulighed for familie  
medlemskaber. 
 
Vil du vide mere? Sa  skriv til vores 
formand Laila Rohde Mortensen pa  
mail tlm3070@youmail.dk eller 
telefon 28186859 

 

. 

.  Torsdag den 5. april kl 18-20 på 
Tower Café, Helsingør Bycenter 1. 
sal, 3000 Helsingør  

Kom og få en hyggelig aften i godt 
samvær med andre med sclerose, 
imens vi spiser og drikker for egen 
regning. 

Enten i Helsingør eller Hillereød. 

 

 

Side 2 

Årsmødet 2017 

 
Svømning for handikappede 

Café-aften  

 

NYH EDSBR EV  

Billedtekst, som beskriver 
billede eller grafik. 

Tirsdag den 17. april 18-20 på 
DalleValle Slotsarkaderne 1. 
sal, 3400 Hillerød. 

Om tirsdagen, er der halv pris på 
alle retter på DalleValles menu-
kortet undtaget er dog  buffeten. 
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Kommende arrangementer  

05.04. Cafe -aften Helsingør 

17.04. Cafe -aften Hillerød 

18.04. Rejseforedrag 

03.05. Cafe -aften Helsingør 

 

 

 

 

Sejlads for os med MS 

Har du lyst til at sejle med andre med MS? Sa  er 
muligheden der nu.  

Du kan komme med ud at sejle med Sailing Scle-
rosis og Kongelig Dansk Yachtclub, Rungsted 
havn, som sammen har skabt rammerne for, at 
mennesker med sclerose kan sejle sammen under 
ledelse af trænede instruktører hver mandag i 
sæsonen.  

Du skal selv kunne komme ombord i ba dene, og 
du behøver absolut ingen erfaring med sejlads. Vi 
begynder sejlads mandag d. 16. april, og vi mang-
ler 5 gaster.  

Pris kr. 400 for en sæson, og du behøver absolut 
ikke have nogen som helst erfaring med sejlads – 
blot du har lysten og selv kan komme om bord i 
ba den.  

Ba dene, som tilhører Kongelig Dansk Yachtclub, 
er af mærket J80 som er en nem og overskuelig 
ba d, og de ligger i Rungsted havn.  

 

 

Hvis det har fanget din interesse, sa  ring, mail eller sms til mig for 
tilmelding eller yderligere oplysning.  

Bedste hilsner,  

Søren Willesen 

mail@etikitale.dk 

tlf. 31709111 

 

 

 

 

 

 

FORMAND LAILA ROHDE 
MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Mail: tlm3070@youmail.dk  

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

mail: ulovind@icloud.com  

 

Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland 

Øst 
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