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ÅRSRAPPORT 2013 

 

Den 31. januar  var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs 

slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport 

Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter 

her i 2014. Så kom med og støt dette gode initiativ den sidste 

torsdag i hver måned og få et par hyggelige timer med kaffe og 

hjemmebagt kage. 

21. marts stod Knud Aagard for en flot stand med informationer 

til alle interesserede på VIA University College ved årets 

Frivilligheds – og Netværksdag. Vi fik ikke så mange frivillige på 

selve dagen, men vi håber at vores tilstedeværelse og vores 

informatioer har fået de unge mennesker til at bemærke vores 

forenning, så de måske selv en dag vil være frivillige evt. hos 

scleroseforeningen. 

8. juni  sejlede 3000 små gule ænder igen på Storåen i Holstebro i 

forbindelse med årets Rap om Kap. Arrangementet var en succes 

og indbragt lokalafdelinge kr. 21.821. Et tilsvarende beløb blev 

sendt til hovedafdelingen.                                                                                 

Vi deltager igen i Rap om Kap her i 2014 og vil i den forbindelse 

opfordre jer til at hjælpe med salg af lodder og omtale af 

arrangementet. 

I juni og september afholdt lokalafdelingen møder for pårørende 

i samarbejde med foreningens psykolog Karen Nielsen. 

Psykologen gav forslag til og eksempler på, hvordan man som 

pårørende kunne tackle de problemer og udfordringer der opstår 

når ens ægtefælle/samlever/forældre/børn/ venner m.fl. får 
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diagnosen sclerose.  Møderne var en succes og mange 

erfaringer/problemer blev snakket igennem på tværs at bordene 

under psykologens kyndige vejledning.                                                                    

Vi vil forsøge at få arrangeret et par møder igen i 2014.   

Årets butiksindsamling i vores område gav via byttepenge, 

stregkoder og salg af diverse støtteprodukter kr. 16.220 til 

scleroseforenigen.                                                                                                           

Tak til Solveig Esager for hendes arbejde som kordinator for 

butiksindsamlingerne i 2012 og 2013.                                                                                      

I 2014 er jeg koordinator på butiksindsamlingerne og har fået 

tilsagn fra 8 frivillige om hjælp til opstilling af bøtter – så vi håber 

på et rigtig flot resultat igen i 2014. 

I januar 2013 sagde Knud Erik Aagaard Kristensen til mig: ”         

Der er  behov for et skarpt øje på handicappolitikken, og god 

grund til at bede alle være behjælpelig med at få mest mulig 

velfærd for de midler, der er til rådighed. Så skal vi ikke afholde et 

politisk møde, så vi kan få belyst politikernes holdninger til 

handicappolitikken, før vi skal til stemmeurnerne i november?” 

Som sagt så gjort – og et stort arbejde tog sin begyndelse.                                        

Et arbejde som kulminerede 28. august 2013 med et flot 

arrangeret debatmøde på VIA University College, hvor 6 

politikere, masser af spørgelystne publikummer og en veloplagt 

ordstyrer fik sat ord på vigtige emner indenfor handicap-

politikken.                                                                                                

Så tak til Knud Erik Aagaard for hans store indsat i forbindelse 

med dette politiske arrangement. Et arrangement, der for alvor 

satte lokalafdelingen Nordvestjylland på det lokale landkort og 

gav os masser af positiv avisomtale.                                                                         
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Der blev ansøgt om §18 midler til det politiske debatmøde – 

ansøgninger som Holstebro og Struer støttede  med henholdsvis  

8.000 og 5.000 kr.                                                                                                      

Vi satser på at kunne få arrangeret endnu et politiks møde her i 

2014 måske med titlen ”Hvor er det gået med handicappolitikken 

i praksis – er løfterne blevet indfriet”. 

Ved Scleroseforeningens årsmøde i Grenå i november, hvor 

Preben Bjerring Jensen og jeg deltog, fik vi til alles overraskelse 

en pris på kr. 7.500 for at yde en ekstra indsats ”en op af bakke 

pris”. Pengene er indsat i banken og er ikke øremærket til noget 

specielt projekt – de indgår blot i vores ”formue”. Ved detter 

årsmøde blev der også lavet nye regler for tilskud til de enkelte 

afdelinger. 

Det årlige tilskud fra hovedafdelingen gives ud fra følgende 

forudsætninger: 

- Over kr. 40.000 på kontoen ingen tilskud 

- Under kr. 40.000 på kontoen suppleres op til kr. 40.000 

- Pulje til arrangementer, som kan søges af alle afdelinger 

uanset formue. 

 

30. november  afviklede vi årets julefrokost i Festhuset 

Holstebro. Det var en forrygende god aften med lækker mad, 

sang og musik, bankospil med flotte præmier og masser af hygge 

og samvær.  Vi forventer at afholde julefrokost igen i slutningen 

af 2014. 
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11. december modtog Knud Erik Aagaard Holstebro Kommunes 

Handicappris. Knud Erik Aagard var indstillet til prisen af 

Lokalafdeling Nordvestjylland.                                                                                                          

Som frivillig underviser og ophavsmand bag store indsamlinger og 

vidensarrangementer på handicapområdet har Knud Erik skabt 

positiv fokus på handicappedes vilkår. 

Ved prisoverrækkelsen på Holstebro Rådhus i byrådssalen lød en 

del af begrundelsen for tildelingen af prisen således: 

                                                                             

- Du har en positiv tilgang, du ser løsningsmuligheder og tænker 

nyt. Derudover har du en høj etik og en misundelsesværdig 

menneskekundskab. Og så er du en rollemodel for mennesker 

med kroniske lidelser.  

Holstebro Handicappris 2013 består af et diplom og en skulptur 

udarbejdet af Paul M. Cederdorff. Endnu engang til lykke med 

prisen, du har fortjent den. Skal vi lige give ham en hånd. 

 

Nyheder og informationer lokalt: 

Vores hostmaster Anders er hurtig og effektiv, så hjemmesiden 

holdes altid opdateret med både nyheder og arrangementer 

suppleret med mange flottet billeder.                                                                         

Anders modtager gerne indlæg, så har I noget I gerne vil have på 

hjemmesiden så kontakt Anders. 

Vores nyhedsbrev har nu 4 numre på bagen og er blevet vel 

modtaget blandt medlemmerne. Indlæggene skrives af Knud Erik 

Aagaard og mig, men vi kunne godt bruge flere skribenter. Så sig 
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til om I har lyst at bidrage med indlæg.                                                   

Første nummer i 2014 udkommer engang i marts måned både i 

papirformat og på mail. Ønsker I at modtage nyhedsbrevet så 

kontakt mig senere. 

 

Tak til alle: 

Til slut vil jeg gerne takke alle de, som har bidraget med frivilligt 

og ulønnet arbejde for vores lokalafdeling i det forløbne år. Jeres 

indsat værdsættes enormt meget og vi håber I har lyst, at bidrage 

med det I kan, igen i det kommende år. Alt frivillig indsats 

værdsættes uanset mængde eller art og alle kan deltage, så kom 

frisk og vær en del af fællesskabet i Scleroseforeninges 

Lokalafdeling Nordvestjylland. 

 

PS – se venligst sidste side i det udleverede matariale. Vi er blevet 

begavet med kr. 10.000 fra Odd Fellow Logen Holstebro i 

forbindelse med deres søsterloge Erica’s 100 års jubilæum.           

Gode ideer til hvordan vi bruger pengene til glæde for flest 

mulige af vores medlemmer ønskes. 

 

 

 

 

 


