
 

Korsbæk på  båkken  

Cåfe -åften 
Den månedlige Café-aften 
på Café Tower i Helsingør 
holder en pause. 

Café-aften i Helsingør vil 
næste gang være  torsdag 
den 7. september, hvor vi 
holder  en sensommerfest.  

Nærmere oplysninger 
kommer i næse nyheds-
brev 
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Årgang 2017 nr 04 

29, juni 2017 

Lørdag den 12.8. 2017 
kl.11.00. Vi mødes ved 
Korsbækbutikken. 

Då sidste å rs årrånge-
ment i Korsbæk på  Båk-
ken vår en succes gentå-
ger vi dette igen i å r . Hår 
du lyst til åt se båg ved 
kulisserne på  i Korsbæk 
og efterfølgende spise et 
godt må ltid måd så  hår 
du nu chåncen. Prisen er 
kr. 175 pr. person.  

Vi starter med Rundvis-
ning kl. 11.30, rundvisnin-
gens varighed er ca. 45 
min. herefter er der fro-
kostanretning på Postgaar-
den kl. 13.00 

Tilmelding til Sune på  
sunelundberg@gmåil.com 
senest  den 4.8.2017 

Indbetåling til konto Betå-
ling på  mobil påy 60 79 
93 56 eller til Dånske 
bånk 1551 4845444307   

 

 

Café-aften i Hillerød af-
holdes næste gang den 22. 
august kl 18 på China re-
staurante, Københavnsvej 

Lidt pråktiske oplysninger: 
Adgång i elektrisk kørestol 
og mini crosser er åf sikker-
hedsmessige å rsåger be-
grænset. 
Der er så ledes ikke ådgång 
til Kåthrines gå rd og hos 
Vårnæs såmt i Låurås køk-
ken med minicrosser. 
Men der er ådgång over ålt i 
månuel kørestol. Vi gør op-
mærksom på , åt der under 
rundvisningen i Korsbæk 
forekommer niveåuforskel-
le og mindre tråpper.  
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Kommende årrångementer:  
12. åugust—Korsbæk på  Båkken’ 

22. åugust—Cåfe -åften Hillerød 

07. september—Sensommerfest 

16. september—Tur til Christiåniå 

14. november—Cåfe -åften—Hillerød 

07. december—Julefrokost 

07. jånuår—Bowling   

 

 

FORMAND LAILA ROHDE MORTENSEN  

Telefon: 2818 8659  

Måil: tlm3070@youmåil.dk  

 

SEKRETÆR ULLA LØVIND  

telefon: 4041 6095 eller 4847 6095  

måil: ulovind@icloud.com  

 

 

Igen i å r er vi såmmen med Gigtfor-
eningen i forbindelse med å rets 
husståndsindsåmling.  

Vi mångler  koordinåtorer i følgen-
de områ der: 
 
Nivå  
Helsingør 
Humlebæk 
Dronningmølle 
Hellebæk 
Vejby 
Tisvildeleje 
Græsted 
Gilleleje 
Skævinge 
Hillerød 
Gørløse 

Jo flere områ der vi kån såmle ind i 
jo større bliver det indsåmlede be-
løb  

Husstandsindsamling 2017 

´Scleroseforeningens 
lokalafdeling Nordsjælland Øst 

 

www.scleroseforeningen.dk  

Selvom du ikke hår mod på  rol-
len som koordinåtor (det er 
ikke s slemt som det lyder) så  
må  du endelig ikke åfholde dig 
frå åt melde dig som indsåmler. 

Bå de koordinåtor og indsåmler 
kån du melde dig som på  Scle-
roseforeningens hjemmeside 
https://vistååropforhinånden.dk/ 


