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         FORMANDEN’s HJØRNE 

”I SNE STÅR URT OG BUSK I SKJUL…” 

En dejlig sang, men ikke helt sand endnu – men julen 
nærmer sig og endnu et år er gået i Scleroseforeningens 
Lokalafdeling Nordvestjylland. Det har på mange måder 
været et spændende år, med flere gode arrangementer og 
events.  Der har været Rap om Kap, Butiksindsamlingerne,   
2 møder for pårørende, et stort politisk arrangement og nu 
her i november en hyggelig julefrokost. 

Stor tak til alle jer, som bidrog i året løb med deltagelse i og 
opbakning til arrangementerne, til alle jer der gav et nap 
med de forskellige praktiske gøremål og indsamlinger, til jer 
der var med i bestyrelsen, til webmasteren som stod for 
vores hjemmeside,  til de initiativrige kvinder der afholdt 
cafemøderne, til de flittige engagerede mennesker der tog 
hånd om det politiske arbejde i kommunerne  og sidst men 
ikke mindst en stor tak til vores flittige skribent.  

Jeg håber på endnu et godt år med stor tilslutning og 
mange hænder, til at løfte de opgaver vi har.                                            
Kom til vores årsmøde den 25. februar 2014 og vær med 
til at vælge bestyrelsen for din lokale afdeling.   

Hold øje med den lokale hjemmeside under Aktiviteter og 
Kalenderen, her finder du mere om arrangementerne i 2014. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et dejligt nytår. 
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                                Butiksindsamlinger 

I foråret 2014 samler vi penge ind til forskning og du kan være 

med. Vi mangler mennesker der vil opstille og indsamle de 

grønne bøtter til byttepenge i landsdelens butikker. Uanset om 

du vil opstille 1 eller 50 bøtter, så vil vi gerne høre fra dig. Har 

du lyst til at gøre en forskel og hjælpe med indsamlingen så 

ring til Anita på 42152127. 

 

                      

                               Rap om Kap  

De små gule ænder svømmer på Storåen i Holstebro igen i 2014. 

Vi samarbejder med Lions Holstebro om at afvikle dette 

arrangement. Overskuddet går til Scleroseforeningens- og Lions 

lokale arbejde til glæde for deres medlemmer – altså også dig.       

Har du et par timer i juni 2014, hvor du vil står i en bod i 

Nørreport Centret sammen med andre fra foreningen, og sælge 

Andelsbeviser så ring til Anita på 42152127. 
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       Årsmøde 25 februar 2014 

                                Kom  og mød Suzanne Bæk Holland 

                                 foreningens dygtige socialrådgiver   

 

Kom til årsmøde i scleroseforeningens lokalafdeling 
Nordvestjylland og vær med til at vælge den bestyrelse, som du 
synes, skal stå for den lokale afdeling af Scleroseforeningen. Du 
kan også selv stille op til bestyrelsen ved henvendelse til 
formand Anita Zacho på tlf. 42152127. 

Til årsmødet kan du også møde foreningens dygtige 
socialrådgiver Suzanne Bæk Holland. Suzanne har været 
foreningens socialrådgiver i mange år og har stort kendskab til 
den danske lovgivning på handicapområdet, samt til 
mulighederne og begrænsningerne i det offentlige systemet. 

Suzanne vil fortælle os om de nyeste tiltag og forandringer 
indenfor hendes arbejdsområde og indefor selve 
handicaplovgivningen. Når Suzanne har afsluttet sit indlæg, 
lader vi "hatten" gå rundt, og alle vil få rig lejlighed til at stille 
uddybende spørgsmål til Suzanne. 
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Aftenens program bliver som følger: 

17.00        Velkomst ved lokalafdelingens formand. 

17.05        Årsmødet afholdes 

18.15        Lokalafdelingen er vært ved aftensmad og  kaffe 

19.00        Suzanne Bæk Holland starter sit indlæg 

20.00        Der serveres kaffe, frugt og lidt sødt. 

20.10        Suzanne Bæk Holland  svarer på spørgsmål 

21.00        Tak for i aften 

 

Hvornår:        kl. 17.00 til kl. 21.00 

Hvor:              Festhuset Ivar Lundgårdsvej 8 Holstebro         

Pris:                Gratis og foreningen er vært ved spisning 

Tilmelding:    Senest 15. februar 2014 

             V/Bess Dyremose Jensen 23927379                                            
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                            De løb med priserne 

Lokalafdelingerne i Morsø-Thisted, Aarhus-Skanderborg og 
Nordvestjylland løb med priserne, da Scleroseforeningen holdt  
delegeretmøde i weekenden 

                              

Tre glade formænd med beviset for hæderen til deres lokalafdeling.                                                        
Fra venstre er det Carsten Munch Nielsen, Aarhus-Skanderborg, Anita 
Zacho Villadsen, Nordvestjylland, og Jesper Houe fra Morsø-Thisted. 

Der blev uddelt mange blomster og verbale roser, da 
Scleroseforeningen lørdag aften hædrede tre af foreningens 
lokalafdelinger for godt arbejde. Jesper Houe fra 
lokalafdelingen Morsø-Thisted modtog rosende ord, , blomster 
og en check på 7.500 kroner for det store arbejde, 
lokalafdelingen har udført for de yngre medlemmer. 
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Carsten Munch Nielsen fra lokalafdelingen i Aarhus-

Skanderborg fik blomster og check for afdelingens store 

breddearbejde, der betyder, at man har arbejdsgrupper og 

kontaktpersoner på en lang række områder og dermed opnår 

stor kontakt med medlemmerne. 

Endelig hentede formanden for Nordvestjyllands lokalafdeling 
Anita Zacho Villadsen den samme omgang hæder som en 
anerkendelse af, at nogle få seje medlemmer har fightet 
lokalafdelingen tilbage på banen efter en kriseperiode i 
forbindelse med de organisatoriske strukturændringer for 
nogle år siden. 

Bag udvælgelsen af de tre lokalafdelinger stod foreningens 
netværksudvalg, og det var udvalgets formand Jan Deebmann, 
som motiverede og uddelte priserne. 

Samme Jan Deebmann fik efterfølgende blomster og 
erindringsgave, dels da han blev kåret til årets frivillige i 
foreningen, dels da han blev hædret i anledning af sit 25 års 
jubilæum som frivillig. Endelig kom Bent Jansson  fra Aalborg 
på podiet i anledning af sit 40 års jubilæum som frivillig. 

Overrækkelsen af hæderspriserne skete i forbindelse med 
foreningens formandsmøde og delegertforsamling i 
Dronningens Ferieby i Grenå lørdag og søndag. 
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     Handicapsejlads i M12 både fra Struer Marina   

     Af Knud Erik Aagaard Kristensen 

Der er ikke så mange, der ved det, men i Struer er der faktisk 
en rigtig fin aktivitet for mennesker med handicap. Fra maj til 
oktober er der hver uge mulighed for at sejle på Limfjorden i en 
M12 båd, der er typegodkendt til handicapsejlads. M12 er 
bygget som en kopi af AC72 (America´s Cup 72 class) i 1/12 
størrelse. Bådene har været udsat for alt ekstremt, og de kan 
ikke kæntre. Det er ikke muligt at falde ud af båden, da sejlerne 
sidder med kroppen under vandlinjen, men da sikkerheden skal 
være i top, er der krav om sikkerhedsvest. 

Der sejles hver gang i to timer på fjorden, men hvis det blæser, 
sejles der i havnebassinet. Der er knyttet fem instruktører til 
projektet, og der er altid en følgebåd med, når der sejles. Der 
er 2-3 mand i følgebåden, og de griber straks ind, hvis nogen 
kommer på afveje. 

En af deltagerne i handicapsejladsen er Preben Bjerring Jensen, 
Holstebro. Preben har været med i 5 år, og det har givet ham 
mange gode oplevelser. Preben har en dårlig gangfunktion, og 
han fortæller, at det også er muligt at være med, selvom man 
er uden gangfunktion, da man så kan blive løftet ned i båden 
med en lille kran. 
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Det er også muligt at være med, hvis man har dårlig eller 
manglende armfunktion, da én af bådene er en dobbeltbåd, 
hvor der er en hjælper med. 

Preben Bjerring Jensen fortæller, at han fik kendskab til 
projektet, fordi hans datter og svigersøn har en båd liggende 
på samme mole som M12-erne. Deltagelsen i 
handicapsejladsen har givet Preben nye sociale kontakter, og 
han fortæller med begejstring om sine oplevelser. Det er sejler 
Erik Dam, der er ansvarlig for projektet, hvor deltagelse kræver 
et medlemskab (handicap) af Struer Sejlklub, men det er ikke 
noget krav, at man har kendskab til sejlads. 

Da der ikke er så mange, der har kendskab til projektet, ønsker 
Preben med denne lille historie, og de fine billeder, at udbrede 
kendskabet, så flere kan komme med ud på Limfjorden og få 
gode oplevelser i en M12. 
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            Billeder fra Handicapsejlads i Struer 
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             En julefrokost der sent vil blive glemt 

    Af Knud Erik Aagaard Kristensen 

Lørdag den 30. november, afviklede Scleroseforeningens 
Lokalafdeling for Nordvestjylland 2013 udgaven af afdelingens 
traditionsrige julefrokost i Festhuset i Holstebro. 24 glade og 
festklædte medlemmer tog plads ved de flot pyntede borde, og 
da vores formand, Anita Zacho bød velkomme, blev der virkelig 
lagt op til fest. 

Og der blev virkelig festet i højt humør den hele aften. Der var 
julemad med mandelgaver til, julesang og guitarspil efterfulgt 
af et bankospil med så mange gevinster, at det ikke er set 
større. 

Som noget nyt, var der inviteret børn med til julefrokosten, og 
det kan da nok være, at de sang igennem, da Poul Erik Papsø 
leverede musik til Søren Banjomus og andre gode gamle 
julesange. Vores udmærkede formand havde, blandt meget 
andet, sørget for, at der var indkøbt gevinster, der var 
børnevenlige, så aftenens bankospil blev noget af et hit. Men 
ikke kun for børnene. Det var nemlig ikke kun dem, der kunne 
vinde fine gevinster, for der var bestemt heller ikke sparet på 
kreativitet og kvalitet, da der blev indkøbt gevinster til de 
voksne deltagere, og der bredte sig hurtigt en helt forrygende 
stemning. Under spillet blev der drukket kaffe, og dertil                    
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pyntede Anita bordene med indholdet af to store bøtter 
Quality Street, men selvom der blev spist flittigt deraf, kunne 
det ikke lukke mundene, når der skulle råbes BANKO. 

Jo der var fest, og det blev lidt sent, men det gjorde ikke noget, 
for det var lørdag, og vi hyggede os. Afslutningsvis fattede Poul 
Erik igen guitaren og fandt strengene til Go´ nu nat, men inden 
festen sluttede helt, og Anita sagde tak for i aften, blev der sat 
et smukt og rørende punktum med Skuld gammel venskab rein 
forgo. Så kan det da ikke gøres bedre. 

Og derfor skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at 
gøre årets julefrokost til en uforglemmelig fest. 
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Flere billeder fra julefrokosten 
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                KONTAKTOPLYSNINGER 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

    

  

 

 

    Anita Zacho Villadsen                         
Formand                                                  
Tlf:  42152127                                                   
anita.scleroseforeningen@gmail.com  

             

Bent Follesen                                              
Sekretær                                                              
Tlf.:  29681958                         
lokalafdelingen@gmail.com 

             

Dennis Rydborg                        
Kasserer                                           
Tlf.: 97850882                 
dennismajbritt@gmail.com 

            

Majbritt Rydborg            
Netværksansvarlig                                    
Tlf.: 97850882      
dennismajbritt@gmail.com 
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Preben B. Jensen                             
Medlemmer af bestyrelsen                                          
Formand lokalpolitikgruppe               
Medlem DH Holstebro                                           
Politisk koordinator Holstebro                                   
Tlf.:  97424372 / 26254372                                                                 
epbj@privat.dk 

            

Ulrik Jensen                                                 
Bestyrelsesmedlem                                                              
Tlf.: 97435435/51224435                         
grethe.ulrik@mail.dk 



 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FAKTA                                 

   

Anders Esager Jeppesen                 
Webmaster                                                       
Tlf.: 21396064                                                                      
anders@esager.dk 

          

Else Høj Jeppesen                                      
Medlem af DH Lemvig                           
Politisk koordinator Lemvig                          
Tlf.: 97863181 - 22993181                                                                     
surkjaer@city.dk 

 

 

Olga Tækker                                                               
Medlem af Struer Handicapråd                        
Medlem DH Struer                                           
Politisk Koordinator Struer                                      
Tlf.: 97464906                                                                       
oht@altiboxmail.dk 

     

Knud Erik Aagaard Kristensen                
Medlem  Holstebro Handicapråd                  
Tlf.: 21808190                                                              
keaak@mvb.net 

                                       
Jan Madsen                                                           

Medlem Lemvig Handicapråd                                     

Tlf.:   97863181                                                                      

surkjaer@city.dk 
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Lars Møller              

Suppleant                               

Tlf.: 29247426                      

emilreesen@weebspeed.dk 

                                            

Torben Dyhrborg                            

Suppleant                                                        

Tlf.: 20867692   

  Torben.d.jorgensen@lantmannen.com 



FAKTA 

Lokalafdelingen har:       519 medlemmer 

Medlemmer m. sclerose:   185 personer 

Medlemmer u. sclerose:    334 personer 

Nyhedsbrev:     Cirka hver 3. mdr.   

     

Antal modtagere:  85 personer pr. mail 

   35 personer pr. brev 

 

 

            FORENINGENS ADRESSE M.M. 

Scleroseforening Nordvestjylland                                           

v/ Anita Zacho Villadsen                                                        

Stentofterne 258                                                                

7600 Struer                                                                              

Tlf.: 42152127                                                                     

anita.scleroseforeningen@gmail.com 
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