
Søndag den 7. januar 
2018, klokken 11.00. 
Dørene a bnes kl 10.45.  
Slots Bowl, Køben-
havnsvej 23, 3400 Hil-
lerød 
 
Lokalafdelingen vil ger-
ne skyde det nye a r ind, 
ved at invitere jer alle 
til en lækker brunch. 
Har man lyst, sa  er der 
ogsa  mulighed for at 
bowle. 
Vi bowler fra 11-12 og 
klokken 12 spiser vi 
brunch sammen. 
 
Bowlinghallen er ikke 
super handicapvenlig, 
men det er muligt, at 
komme ind/ud/rundt 
ogsa  med elektriske 
kørestole. Der er bedre 
mulighed for toiletter i 
stueetagen (hvor vi 
bowler) end pa  1. sal 

hvor vi spiser. 
 
Prisen er 50 kroner pr. 
person – 25 kroner pr. 
barn under 12 a r. Be-
grænset antal pladser. 
 
Tilmelding til Laila pa : 
tlm3070@youmail.dk 
senest den 1. januar. 
Betaling pa  mobil pay 
60 79 93 56 eller til 
danske bank 1551 
4845444307 Betaling 
bedes mærket 
”bowling” + navn  
 

Ved tilmelding beder vi 
jer oplyse om, hvor 
mange der deltager, om 
der er børn under 12 a r 
samt, hvor mange der 
vil bowle og hvor man-
ge der kun deltager i 
brunchen. Man er altid 
velkommen til at kom-

me til brunch, selvom 
man ikke bowler.  
 
Afbud ved sygdom pa  
dagen skal ske senest 
klokken 9.00 pa  tlf: 
28188659 

Nyta rbrunch og bowling 

A rsmøde 
Mandag 5. marts 
2018 kl. 18.00 Fri-
villigcenter, Kron-
borgvej 1c, Helsin-
gør 

A rsmødet holder vi i 
a r den 5. januar. Re-
gulær indkaldelse 

komm 

 

 

 

 

 

 

med regnskab følger i 
det nye a r,  men sæt 
allerede nu kryds i 
kalenderen. 
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Gribskov kommune har brug for dig 2 
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Smerteforedrag 2 
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rørende, der har lyst til, at kom-
me med i det lokale arbejde for, 
at skaffe bedre muligheder for 
scleroseramte samt andre han-
dicaps. I DH arbejder man med 
rigtig mange forskellig ting, det 
kan være tilgængelighed, ret-
tigheder for handicappede og 
meget andet. Qua DH kan man 
komme i handicapra det der ar-
bejder sammen med de lokale 

politikere og her kan man 
virkelig gøre forskelle. Du 
behøver ikke være frivillig i 
lokalafdelingen, for at deltage 
i DH´s arbejde. 
Læs mere http://
www.handicap.dk/om-dh/ 
Er du interesseret, sa  skriv til 
Laila Rohde Mortensen pa  
mail: tlm3070@youmail.dk 

Vil du være med til at 
forbedre forholdene 
for handicappede i 
Gribskov kommune 
Sa  mangler vi dig. 

Da vores repræsentant i DH 
(Danske handicap organisatio-
ner) Gribskov igennem flere a r 
har besluttet at trække sig til 
fora ret 2018, søger vi nu et  
medlem med sclerose eller pa -

 

 

 

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Mail: tlm3070@youmail.dk  

 

SEKRETÆR ULLA LØVIND                                          

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

mail: ulovind@icloud.com  

 

 

scleroseforeningen.dk  

dring.  
Pris: 50 kr. for medlemmer af scle-
roseforeningen og 100 kr. for ikke 
medlemmer. 
Tilmelding  til:                           
sunelundberg@gmail.com                
Betaling pa  mobil pay 60 79 93 56 
eller til danske bank 1551 
4845444307 Betaling bedes mær-
ket ”smerte” + navn  

Torsdag den 22.Februar 
2017 kl. 18.30.     
                                                          
Information om sted kommer sene-
re. 
Tina Horsted, der er speciallæge i 
anæstesi og smertebehandling samt 
indehaver af smerteklinikken i Far-
vergade i København, kommer og 
fortæller om Cannabis og smertelin-

Side 2 

Gribskov kommune har brug for dig 

Foredrag om Cannabis og smerter 

NYHEDSBREV  

Kommende arran-
gementer:  
 

07. januar—Bowling   

20. februar—Cafe Hillerød 

22. februar—Smerteforedrag 

05. marts—A rsmøde 

15. maj—Cafe Hillerød 
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