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E-mail Nyhedsbrev nr. 27
Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling
Hermed særlig orientering om følgende :

1. Høstfest d. 21 . sept. – skal du med ?

2. Foredrag d. 26. sept – er du tilmeldt ?

3. Team Renell – hvordan gik det ?
 

4. Middag med 18 kendte danskere
d. 26. oktober 2013

1. OBS ! – Skal du med ? Så haster det med tilmelding !
Lørdag d. 21. september 2013 – ”Høstfest”, kl. 15.00
 Årets hyggeligste høstfest holdes lørdag d. 21. september ved 
Snekkersten- hallen, Agnetevej 1, 3070 Helsingør
 Vi mødes kl. 15.00 til kaffe og kage. For børn og barnlige sjæle, vil der være mulighed for at deltage 
i forskellige lege og spil.
Derefter tændes der op i grillen. Medbring selv dit kød, - vi sørger for noget lækkert tilbehør. 
Drikkevarer skal købes på stedet.
Hvis vejret, - mod alt forventning, skulle blive dårligt, kan vi være indendørs.
 Vi glæder os til at se jer.
 Mange sommerhilsner fra Bestyrelsen. 
Arrangementet er gratis for lokalafdelingens medlemmer og deres pårørende.
Tilmelding til sekretæren senest d. mandag d. 16.september 2013
- på e-mail : marianne-bjarne@mail.dk 
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2. Har du husket tilmelding – til denne spændende aften ?
Torsdag d. 26. sept. 2013 kl. 19.00 - 21.00 – Grønnegadecentret  
foredragsaften med temaet :  ”Hvordan takler man smerte” 
 med psykolog Cathrine Grenaa Frahm 

Grønnegadecentret  ligger på Grønnegade 15, 3400 Hillerød og har handicapvenlige adgangs-
forhold og toiletter.

Du er meget velkommen til at bidrage med egne erfaringer, stille spørgsmål og få en god dialog med 
Cathrine, som kommer fra Scleroseforeningen

Deltagelse er gratis for vore medlemmer og deres nærmeste.

Tilmelding til formanden senest d. mandag d. 23. september 2013-08-21
 på e-mail : marianne-bjarne@mail.dk
af hensyn til bestilling af kaffe/ the og brød til pausen

3. Team Renell – hvordan gik det ?

Cykelholdet Team Renell kørte fra Helsingør til Paris med det formål at indsamle 
sponserpenge til fordel for Scleroseforeningen.

Vores medlem af lokalafdelingen, Marian Jensen har skabt kontakten til cykelholdet,
som ville indsamle penge, gennem deres tur, for at hjælpe en trængende patientforening. 
Grundet  Marians store engagement valgte holdet at køre for Scleroseforeningen.
  
Resultatet af Team Renells strabadsser beløber sig til 371.382,99 kr., som blev overrakt
på en check til Scleroseforeningen i lørdag d. 31. august 2013. 
Bestyrelsen for teamet har besluttet, at lokalafdelingen skal have 100.000 kr. og resten går til 
forskning.

Vi er i lokalafdelingens bestyrelse meget taknemmelige for cykelholdets indsats og vi er 
imponerede over Marians egen deltagelse i turen til Paris. Marians brændende engagement
i hele cykelprojektet og sit mål med at skaffe midler til Scleroseforeningen fortjener stor respekt.
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4. Middag  på Hotel Marienlyst i Helsingør
D. 26. oktober 2013 kan du komme til middag og købe dig plads ved et bord 
med en kendt dansker, som du har lyst til at møde og dele en aften med

Har du lyst til en aften, du sent vil glemme og samtidig støtte forskningen i ”Progressiv Sclerose” 
så har du her muligheden.

Formanden for vores lokalafdeling har i et års tid gået og puslet med et arrangement, 
der umiddelbart er større, end noget foreningen selv har kunnet bakse på benene.

Ikke mindre end 18 kendte danskere har sagt ja til, at DU kan købe dig til en middag med dem.

Her kan du f.eks. få muligheden, for en plads ved siden af Pia Kjærsgaard, så du kan drøfte med 
hende, hvorfor staten bør afsætte penge til forskning i den kroniske sygdom Sclerose. 

Det kan også være, at det er en skuespiller eller en helt anden - du gerne vil møde.

Aftenen foregår på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor du vil få :
en lækker tre retters middag med drikkevarer, show, underholdning, musik, gaver og meget andet 
- og bedst af alt - overskuddet går ubeskåret til forskning i progressiv sclerose. 

Så skynd dig - tøv ikke, men køb en billet allerede nu.
Du kan læse mere om hele arrangementet på: www. scleroseforeningen.dk/middag

Du kan også kontakte afdelingsformand Laila Mortensen på email : tlm3070@youmail.dk

Vi håber ovenstående omtale, har givet dig lyst til at deltage i et eller flere af 
arrangementerne.
I så fald opfordrer vi dig til, at tilmelde dig snarest muligt.

Med venlig hilsen 
Lokalafdelingens Bestyrelse
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