
EPILEPSIFORENINGEN
Arrangementskalender 2020

I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Epilepsiforeningen i 2020. 
Medlemmer fra hele landet kan deltage i samtlige arrangementer.

FOREDRAG  – FAMILIEWEEKENDER – UDFLUGTER TIL ZOO – SOMMERLEJR  
CAMPINGVOGN – SOMMERHUS – SOCIAL WEEKEND FOR UNGE – VOKSENKURSUS
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Tæt på Vesterhavets naturskønne 
områder med klitter og strand ligger Ho 
Ferie- og Aktivitetscenter.
Her er der bl.a. badeland og bowlingba-
ner og med Tirpitz museet lige om 
hjørnet.

Tid og sted:
Fredag den 27. marts til søndag den 29. 
marts 2020 i Ho Ferie- og Aktivitetscen-
ter, Hovej 4, 6857 Blåvand.
Der er adgang til centret med offentlig 
transport fra Oksbøl.

Pris:
600 kr. for voksne, 400 kr. for børn under 
12 år, gratis for børn 0-2 år.

Prisen dækker ophold i ferielejligheder, 
fællesspisning fredag og lørdag aften, 
morgenmad lørdag og søndag. Der er fri 
adgang til badeland og entre til Tirpitz 
museet. Slutrengøring og linnedpakke er 
også med i prisen. 
Strømforbrug er ikke med i prisen og 
afregnes separat ved afrejse.

Tilmelding:
Kontakt Lars Frich på sydvestjylland@
epilepsiforeningen.dk hvis du ønsker at 
høre mere om weekenden eller gerne vil 
have en tilmeldingsblanket tilsendt, hvoraf 
det også fremgår, hvordan du betaler.

Sidste tilmeldingsfrist er 1. marts 2020, 
men hurtig tilmelding tilrådes.

27.-29. MARTS 

FAMILIEWEEKEND PÅ HO FERIE-  
OG AKTIVITETSCENTER
SOCIAL WEEKEND FOR HELE FAMILIEN
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Jesper Skibby vil fortælle om sit liv og 
karriere, hvor han bl.a. også fortæller om 
sine udfordringer med epilepsi.
Kl. 18.15 vil kredsen være vært med en 
lækker sandwich og en sodavand inden 
foredraget.

Tid:
Den 12. maj kl. 19.00-21.00. Dørene 
åbnes kl. 18.

Sted:
Vejgaard Hallen, Vejgård Torv 3, 9000 
Aalborg.

Pris:
100 kr. pr. person.

Tilmelding til 
Casper Andersen 
nordjylland@epilepsiforeningen.dk fra 
den 1. januar 2020. 
Tilmeldingsfristen er 1. maj 2020.

Betaling:
Betaling sker direkte til kredsen på 
kontonr.: 9245-4574142011.
Se evt. mere om Jesper Skibby på 
jesperskibby.dk

12. MAJ

SPISNING OG FOREDRAG MED JESPER SKIBBY
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Igen i år gentager vi tilbuddet om en 
forlænget medlemsweekend, hvor der vil 
være oplæg af Lars Christiansen, diverse 
aktiviteter, socialt samvær, erfaringsud-
veksling og tur til BonBonland. 

Motivation og livsglæde
Med udgangspunkt i egne oplevelser, 
som individuel spiller på stærke hold, 
fokuserer Lars i dette medrivende 
foredrag på vigtigheden af at tage ansvar 
for egen motivation og glæde i dagligda-
gen. Fra TV kender vi Lars som en glad 
verdensklassespiller. Virkeligheden er dog 
en lidt anden. I dette foredrag inspirerer 
han sine deltagere til, hvordan man 
effektivt "tager sig sammen", så de svære 
perioder ikke bliver unødigt lange.

Tid:
Ankomst 21. maj 2020 fra kl. 12.00. 
Lejlighederne skal forlades den 24. maj 
2020 kl. 11.00. 
Der vil være præsentation af deltagerne 
under eftermiddagskaffen kl. 15.00.

Sted:
”Smålandshavet”, Alléen 44, 4736 
Karrebæksminde.

Pris:
950 kr. for alle over 18 år og 550 kr. for alle 
under 18 år, dog er børn under to år gratis.

Prisen dækker ferielejlighed, strømfor-
brug og slutrengøring. Med i prisen er 

også eftermiddagskaffe, kage og safte-
vand til børnene på ankomstdagen, 
sandwich i BonBonland, aftensmad 
torsdag og fredag samt festmenu lørdag 
aften. Øvrige måltider skal du selv sørge 
for. Vi sørger for en lille startpakke i 
lejligheden.

Bustransport og entre til BonBonland 
indgår også i prisen.

Der er sengetøj i lejligheden, men du skal 
selv medbringe sengelinned, håndklæder, 
viskestykker og karklude. Medbring 
gerne et badehåndklæde, hvis du ønsker 
at benytte svømmehallen eller bade fra 
stranden. Der kan tilkøbes linnedpakker, 
som koster 80 kr.

Der må medbringes små hunde i 
lejlighederne, det koster 395 kr. pr. hund, 
og der må max. tages 2 små hunde med. 
Store hunde må ikke medtages.

Tilmelding:
Du tilmelder dig og betaler på forenin-
gens hjemmeside epilepsiforeningen.dk 
under arrangementer fra den 1. januar 
2020. 
Tilmeldingsfristen er den 1. april 2020.

Har du spørgsmål til arrangementet så 
kontakt Berit Andersen på 
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk 
eller på tlf.: 2064 7647.

21. - 24. MAJ

MEDLEMSWEEKEND TIL ”SMÅLANDSHAVET”
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Glæd dig til en forrygende dag i den 
store forlystelsespark med adgang til alle 
forlystelser og fælles frokostbuffet.

Vi mødes ved hovedindgangen, hvor 
billetter bliver udleveret.
Pris: 150 kr. pr. person.

Du tilmelder dig og betaler på forenin-
gens hjemmeside epilepsiforeningen.dk 
under arrangementer fra den 1. januar 
2020.

Yderligere information om arrangementet 
kommer på hjemmesiden og Facebook.  

13. JUNI

TUR TIL DJURS SOMMERLAND

Hyggelig bustur til ”Bakken” (der kan købes 
øl og vand i bussen), lækker 3-retters menu i 
restaurant Postgården i Korsbæk, og så skal 
vi ind og se Cirkusrevyen. Det er Ulf 
Pilgaards sidste sæson. I 2020 runder han 40 
sæsoner i Cirkusrevyen, og han bliver 80 år.

Menuen består af:
Hellefisk med salat af courgetter og 
peberfrugt-vinaigrette, rosa stegt 
oksemørbrad med rødvinssovs, timian-
braiseret fennikel og gulerod samt nye 
kartofler, vaniljefromage med friske bær.

Pris: Pr. person 800 kr. Deltagerbetalin-
gen dækker bustransport, 3-retters menu 
(excl. drikkevarer), velkomstdrink før 
forestillingen, revybillet, fri bar i pausen, 
1 Cirkusrevyen plakat og 1 program-
kupon pr. 2 personer.

Der er busopsamling i Slagelse,  
Dianalund, Holbæk og Roskilde.

Tid (start og sluttidspunkt):
Lørdag den 20. juni 2020, busopsamling 
ved Slagelse Busterminal
Ndr. Stationsvej kl. 14.30
Dianalund Station kl. 15.00
Holbæk Station, busområdet kl. 15.30
Roskilde Station, Sygehuset, Ny Østerga-
de kl. 16.00.
Revyen slutter ca. 23.15, og der er 
busafgang kl. 23.45.

Tilmelding:
Der er kun 23 billetter, så hurtig tilmel-
ding tilrådes.

Er der spørgsmål til turen, så kontakt  
Berit Andersen på tlf.: 2064 7647 eller på 
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk 

Du tilmelder dig og betaler på foreningens 
hjemmeside epilepsiforeningen.dk under 
arrangementer fra den 1. januar 2020.

20. JUNI 

MIDDAG OG REVY
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Tag med på Epilepsiforeningens fede, farve-
rige og frydefulde sommerlejr i uge 29.
Der vil være masser af aktiviteter som fx 
krea tivtværksted, boldspil, hoppepude og 
meget, meget mere. 
Ankomst: lørdag den 11. juli fra kl. 15.00 og 
afrejse fredag den 17. juli.

Sted:
Han Herred Efterskole
Aggersundvej 237, 9690 Fjerritslev.

Pris:
3-17 år 800 kr. · Fra 18 år 900 kr.  
Børn under tre år deltager gratis.

Prisen inkluderer fuld forplejning og ind-
kvartering på værelser. I er meget velkomne 
til at tage telt eller campingvogn med.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig og betale for sommer-
lejren via foreningens hjemmeside under 
arrangementer fra den 1. marts 2020.

Har du spørgsmål til sommerlejren så kontakt  
Lone Nørager Kristensen på
lone@epilepsiforeningen.dk

11. - 17. JULI

SOMMERLEJR – EN LEJR FOR HELE FAMILIEN! 
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Lejren er for foreningens unge mellem 18 
og 35 år. Her skal vi udveksle erfaringer, 
hygge os, have det sjovt og lære nye 
mennesker at kende. 

Lejren har gennem mange år været en stor 
succes, så kom og vær med til at gøre også 
dette års sommerlejr uforglemmelig.

Tid og sted:
Ankomst søndag den 19. juli fra kl. 18.00, 
og afrejse fredag den 24. juli kl. 11.00.
Han Herred Efterskole, Aggersundvej 237, 
9690 Fjerritslev.

Pris:
800 kr. pr. person. Du skal være selvhjul-
pen eller have egen hjælper med, som 
tilmeldes separat og også koster 800 kr.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig og betale for sommer-
lejren via foreningens hjemmeside 
epilepsiforeningen.dk under arrangemen-
ter fra den 1. marts 2020. Tilmeldingsfrist 
er den 3. juli 2020.

Har du spørgsmål til sommerlejren så 
kontakt Frida Neddergaard på
ung@epilepsiforeningen.dk.

19.- 24. JULI 

UNGDOMSSOMMERLEJR 
KOM OG VÆR MED PÅ EPILEPSIFORENINGENS UNGDOMSSOMMERLEJR
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Vi mødes kl. 10.45 ved hovedindgangen og 
går samlet ind i haven.

De næste par timer får vi en guidet tur i 
Aalborg ZOO, hvor vi får et kig ind i 
hverdagen i haven og hører mange sjove 
og lærerige historier om dyrene. Og hvis 
du tør, kan du komme helt tæt på og røre 
ved dyrene.

Vi mødes herefter til frokost kl. 13.00, hvor 
foreningen vil være vært med sandwich og 
drikkelse.

Pris: 
50 kr. pr. person, børn under 2 år er gratis. 
Skriv gerne om I har sæsonkort til Aalborg 
ZOO ved tilmeldingen.

Tilmelding og betaling:
Du kan tilmelde dig til Casper Andersen 
på nordjylland@epilepsiforeningen.dk fra 
den 1. januar 2020. Tilmeldingsfristen er 
den 4. september 2020. 

Betaling sker direkte til kredsen på 
kontonr. 9245-4574142011.

12. SEPTEMBER  

TUR TIL AALBORG ZOO
EPILEPSIFORENINGEN KREDS NORDJYLLAND INVITERER MEDLEMMER I AALBORG ZOO
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Endnu engang mødes vi til et kursus for 
voksne med epilepsi. Der vil være oplæg af 
Søren Toftebo Jørgensen fra "Hjernehjør-
net" om "Hvem er jeg, når jeg ikke længere 
er den, jeg var" og rigelig mulighed for 
erfaringsudveksling og socialt samvær. 
Bowling bliver der også tid til.

Tid:
2. oktober 2020 kl. 17.30, der er ankomst 
fra kl. 16.00 og afrejse den 4. oktober 2020 
efter frokost.

Sted:
Danhostel Roskilde Vandrerhjem, 
Vindeboder 7, 4000 Roskilde.

Pris:
1.000 kr. pr. person, som dækker ophold, 
forplejning excl. drikkevarer, kurset og 
bowling.

Tilmelding og betaling:
Du tilmelder dig og betaler på foreningens 
hjemmeside epilepsiforeningen.dk under 
arrangementer fra den 1. januar 2020.

Tilmeldingsfrist er den 14. august 2020.
Spørgsmål om kurset kan stilles til Berit 
Andersen på tlf.: 2064 7647 eller på 
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk

2.-4. OKTOBER  

VOKSENKURSUS
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Ungdomsudvalget arrangerer julefrokost 
for alle mellem 18 og 35 år

Sted og tid:
Store Gråbrødrestræde 10, 1.
5000 Odense C.
Festen starter kl. 17.30 og slutter kl. 01.00. 
Der er IKKE mulighed for overnatning. 

Vi spiller pakkeleg, danser, spiser, skåler 
og meget mere. Du skal være selvhjulpen 
eller have en hjælper med. Deltagelse er på 
eget ansvar.

Pris:
100 kr. pr. person, som dækker lækker 
mad. Transport og drikkevarer er for egen 
regning. Alkohol er tilladt. 

Tilmelding:
Du tilmelder dig og betaler via foreningens 
hjemmeside epilepsiforeningen.dk under 
arrangementer fra 1. oktober 2020. Sidste 
tilmeldingsfrist er den 20. november 2020.

Har du spørgsmål til julefrokosten, så 
kontakt Frida Neddergaard på  
ung@epilepsiforeningen.dk

5. DECEMBER  

KOM TIL JULEFROKOST FOR UNGE 
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Foreningens campingvogn står på Bøsøre 
Strandcamping på Fyn, som er en særdeles 
børnevenlig campingplads med både 
indendørs- og udendørs badeland.

Campingvognen er med fortelt, og der er 
op til 6 sovepladser (2 voksne og 4 børn) 
samt en gæsteseng i forteltet. 
Der må ikke medbringes kæledyr i 
vognen.

Priser:
325 kr. pr. overnatning i forårs- og 
efterårssæsonen. 
425 kr. pr. overnatning i perioden 6.-27. 
juni samt 8.-29. august 2020
I ugerne 27-32 koster det 2.900 kr. og 
udlejes kun på ugebasis.
Hertil kommer strømforbrug.

Udlejning af vognen sker fra den 2. januar 
2020 og kun ved henvendelse pr. telefon på 
6611 9091. 

Se evt. mere om Bøsøre på bosore.dk

3. APRIL- 17. OKTOBER   

CAMPINGFERIE I EPILEPSIFORENINGENS 
CAMPINGVOGN



Kreds Nordjylland har et sommerhus i 
Lønstrup, 200 meter fra Vesterhavet. Der 
er plads til 5 personer, er fuldt møbleret,  
og der er fri internetadgang.

Huset udlejes for max. 14 dage ad gangen; 
i højsæsonen dog kun én uge. Udlejes hele 
året.

Priser:
2.500 kr. pr. uge inkl. forbrug.

Udlejning af huset starter den 2. januar 
2020. Ring på tlf.: 6611 9091.

Der tages kun mod telefoniske henvend-
elser vedrørende udlejning.

1. JANUAR - 31. DECEMBER 

SOMMERHUS

Arrangementkalender 2020 er udgivet af Epilepsiforeningen. Tlf.: 6611 9091. E-mail: epilepsi@epilepsi foreningen.dk. 
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Se mere om sommerhuset på epilepsiforeningen.dk

Har du problemer med at tilmelde dig arrangementerne,  
så ring eller skriv og vi vil hjælpe dig videre.

Tlf.: 6611 9091 epilepsi@epilepsiforeningen.dk 


