
 

Nyhedsbrev for August 2012

Det er igen tid til nyhedsmails fra Scleroseforeningen, Viborg.
Vi har i den kommende tid et arrangementer som vi her vil præsentere Jer for. Vi 
håber i alle vil bakke op om disse arrangementer. 
Vi modtager gerne idéer og forslag til nye arrangementer.

Følgende arrangementer vil du kunne læse om på følgende side:

•	 Regionalt	temamøde	om	forskning,	Herning
•	 Regionalt	temamøde	om	forskning,	Aarhus
•	 Sommerudflugt



 

Regionalt temamøde om foRskning 

På denne aften stiller vi skarpt på den nyeste forskning indenfor sclerose. Hvad ved vi om bag-
grunden for, at man overhoveder får sclerose? Hvordan udvikler sclerosen sig? Hvordan be-
handles sygdommen? Og hvor er forskningen på vej hen? Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål. 

Tidspunkt: 
17-09-2012 kl. 18:30 - 21:00

Tilmelding:
Senest mandag den 3. september på info@scleroseforeningen.dk 

Pris: 
50 kr. (for forplejning)

Sted: 
Herning Kongresscenter, Østergade 37, Herning



 

Regionalt temamøde om foRskning 

På denne aften stiller vi skarpt på den nyeste forskning indenfor sclerose. Hvad ved vi om bag-
grunden for, at man overhoveder får sclerose? Hvordan udvikler sclerosen sig? Hvordan be-
handles sygdommen? Og hvor er forskningen på vej hen? Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål. 

Tidspunkt: 
26-09-2012 kl. 18:30 - 21:00

Tilmelding:
Senest onsdag den 12. september på info@scleroseforeningen.dk

Pris: 
50 kr. (for forplejning)

Sted: 
Marselisborgcentret, PP. Ørumsgade 11, Århus



 

Med	scleroseforeningen,	Viborg

Hvem:
Medlemmer af lokalforeningen med pårørende

Tidspunkt: 
30. august 2012 med start kl 16.30

Hvor:
Bus fra parkeringspladen, bag biografen Fotorama, Viborg

Mål:
Turen vil i år gå til Ry, hvor vi nyder en 2 retters menu på Sønder Ege Kro og oplever lidt af områ-
det.

Pris:
100 kr pr. person

Vi håber at få en hyggelig tur med godt samvær, flot natur og god mad

Der er plads til alle incl kørestole og diverse hjælpemidler

Tilmelding:
Linda: 86672881eller lhm@fiberpost.dk
Agnes: 21703441 eller agnesmn@fiberpost.dk 

Tilmeldingsfrist: 
19. august 2012

sommeRudflugt


