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                   Nyhedsbrev III 2014       

Scleroseforeningen 

Lokalafdeling Nordvestsjælland 

                                 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT! NYT! NYT! E-brev fra 

Lokalafdelingen!                                                                                        

Fremover sender Lokalafdeling 

Nordvestsjælland det lokale nyhedsbrev 

pr. e-mail, i.e. E-post til de medlemmer, 

hvis e-mailadresse, vi er i besiddelse af.                                                       

Årsagerne er store forsendelsesudgifter 

og heldigvis også bedre muligheder for at 

servicere Lokalafdelingens medlemmer.    

Skulle du føle dig generet af løsningen, 

bedes du kontakte Lokalafdelingen pr. 

mail: 

scleroseforeningen.nvs@gmail.com 

http://www.scleroseforeningen.dk/nvsj
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HVA’ SKER DER?!  

 

  I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 

 

 Side 3/ 10. august: Høstudflugt - med Dragsholm Revy.                                                                               

VIGTIGT! Sidste tilmelding: 25. maj grundet Dragsholms Revyen’s 

billetsalgsperiode. 

 

 Side 4/ 18. september: Cafemøde I, ’Kognitive problemer’ (sidste 

tilmelding 27. august). 

         

          LÆS PÅ LOKALAFDELINGENS HJEMMESIDE også OM: 

 

 28. maj, International Sclerosedag i Slotscentret, Holbæk, kl. 12-18!   

 

 28. maj, kl. 19-21, JAZZAFTEN i Café Solsikken, Skibbrogade, Kalundborg 

 

 21. juni, TUR til GERLEV LEGEPARK  

 

 23. august: UNGEWEEKEND 

    

http://www.scleroseforeningen.dk/nvsj
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UDFORSK DIN LOKALAFDELING – MED ORN’LI’ REVY PÅ! 

10. august: Årets høstudflugt går gennem Odsherred i bus, med ’pit-

stop’ ved Lyngkroen og afslutning til Dragsholm Revy i Rørvig. 

Dagens program:    

St. Grandløse Turistfart henter dig den 10. august i Holbæk - kl. 9.00 ved 

Administrationsbygningen på Jernbanevej - eller fra Svinninge St., 

stationspladsen - kl. 9.15  - Venligst, vær ved bussen i god tid!  

                       Når vi har lagt Svinninge Station bag os, begynder Arne 

Andersen sin fortælling om Lammefjorden, de mange kanaler i området og 

en masse andet lokalhistorisk stof; der er med garanti ét og andet, du ikke 

vidste!  

Omtrent kl. 12 spiser vi frokost på Lyngkroen og tager derfra til Rørvig, hvor 

Dragsholm Revyen spiller sidste 2014-forestilling kl. 14.30.                   

Herefter går det hjemad via Egebjerg, retur til Svinninge og Holbæk.                                                      

 

Pris for medlemmer i alle aldre: kr. 200,- / ikke-medlemmer kr. 400,- 

Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen.                                                           

Tilmelding og betaling må nødvendigvis ske senest 25. maj efter først-

til-mølle-princippet, til Bodil Pedersen, tlf. 2032 7163, eller til Inga Juul: 

inga@parkvej5.dk  

Husk ved tilmelding at oplyse dit telefonnummer, dit 

påstigningssted og eventuel medbringning af kørestol.                                                                                                                            

Betaling ved tilmelding til Lokalafdelingens konto:                                         

Reg.nr.1726 Kontonr. 071 227 0349. Anfør tilmelders navn.       

         

Vi GLÆDER os til en hyggelig og berigende dag sammen med dig! 

http://www.scleroseforeningen.dk/nvsj
mailto:inga@parkvej5.dk
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    18. SEPTEMBER I TØLLØSE HALLEN:                                                                                                                                        

CAFÉMØDE OM KOGNITIVE PROBLEMER  

18. september kl. 19.00 besøger neuropsykolog Eva Fischer 

Lokalafdelingen til efterårets første cafémøde,                                                    

i Tølløse Hallen, Sportsvej 2, 4340 Tølløse. 

Eva Fischer er ansat på Sclerosehospitalet i Haslev og stiller på cafémødet 

skarpt på kognitive problemer, som mange af os med sclerose kender til i 

form af eksempelvis hukommelses- og/eller koncentrationsproblemer.                                                                                                                                            

 

’I mange år betragtedes ændringer af de kognitive funktioner som sjældne ved 

MS. Der har imidlertid været en omfattende forskning på dette område, som 

har vist, at kognitive problemer ved MS er hyppigere end først antaget,’’ fra 

pjecen ’Kognitive problemer og multipel sclerose.’  

 

Incl. kaffe/kage: 

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

Bindende tilmelding senest den 27. august pr. mail til Inga Juul: 

Inga@parkvej5.dk eller til Christina Bock pr. mobiltlf. 6133 64 78!       

Venligst, læg dit navn og telefonnummer, hvis dit opkald ikke besvares - så 

bliver du ringet op snarest muligt herefter.   

 

                               

 

                                                                                                         

Ses vi?                                                   

http://www.scleroseforeningen.dk/nvsj
mailto:Inga@parkvej5.dk

