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Efterårets arrangementer
Viden, netværk og arrangementer nær dig

KREDS NORDSJÆLLAND
Café Krampen. 

14. september kl. 19-21: På Kulturstaionen, Humlebækcentret 44.

Foredrag om skriveterapi – God hjælp for at skrive bedre.

7. oktober kl. 18-21: I Frivilligcenter Fredensborg i Humlebæk.

Foredrag om ”Gnist, gejst og livsglæde”.

For mere information om arrangementerne, kontakt Thorkild Wil-

son på 2320 4486 eller mail: Thorkild.wilson@gmail.com

8. oktober Bowling og spisning fra kl. 16.30

Vil du med ud at vælte kegler? Vi mødes i Slotsbowl i Hillerød og 

bowler til kl. ca. 18, hvorefter der er spisning.

Pris: 100 kr. pr. person over 12 år, 50 kr. for børn under 12 år.

Kontakt: Helle Schmidt nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

Se mere om tilmelding og betaling på epilepsiforeningen.dk, hvor 

du kan se flere detaljer om arrangementerne.

7. november 2021 Folk og røvere i Kardemomme by 

”Vi lister os af sted på tå” 

Nu kan du komme 

med til den populære 

familieforestilling 

på Bellevue Teatret 

sammen med Kreds 

Nordsjælland.

Vi mødes søndag  

d. 7. november  

kl. 14.30 foran teatret, 

Strandvejen 451, Klampenborg. 

Forestillingen starter kl. 15.

Det koster kr. 200 pr. voksen og kr. 100 pr. barn 

Der er en røversæk til hvert barn.

Seneste tilmelding d. 30. september på mail:

nordsjalland@epilepsiforeningen.dk eller på 6128 2855  

til Helle Schmidt.

Betaling: Bank reg.nr. 4356 kontonr. 10022037 eller mobilePay 

477 477. Husk at skrive navn og tlf.nr.

Vi i Kreds Nordsjælland glæder os til at se jer sammen med 

Kasper, Jesper og Jonathan og selvfølgelig Tante Sofie.

KREDS NORDJYLLAND
11. september Besøg Aalborg ZOO kl. 10.45–15.00 

Vi mødes kl. 10.45 ved hovedindgangen og spiser 

frokost kl. 13, hvor kredsen er vært ved en sandwich 

og drikkelse.

Tilmelding seneste 3. september. Pris 50 kr., børn 

under 2 år gratis.

Foto-aalborgzoo.dk

8. november Foredrag med Jes Dige kl. 18–21

Kom og hør et spændende foredrag med Jes Dige 

kendt fra foreningen SKYGGEBØRN i Vejgårdhallen i 

Aalborg.

Det er gratis at deltage i foredraget. Vil du have mad 

kl. 18 inden foredraget, koster det 50 kr. pr. person. 

Foto: skkyggeboern.dk

Du tilmelder dig og betaler arrangementerne på  

epilepsiforeningen.dk, hvor du kan se flere  

detaljer om arrangementerne.

mailto:nordsjalland@epilepsiforeningen.dk
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KREDS SYDVESTJYLLAND
Netværkscafé i Esbjerg. Vi mødes den 1. onsdag i måneden 

kl. 19-22 på Vindrosen i Esbjerg. Nærmere oplysninger på 

Facebook, Epilepsiforeningen Sydvestjylland.

Kontakt: Lars Frich på 2890 1990  

eller mail: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk    

Madlavningshold i Vejen 

 

Hyggeligt samvær om madlavning og spisning, krydret med 

mange gode tips og ideer til trylleri i køkkenet.

Kokken Frank Løkkegaard står for den kulinariske udfor-

dring og vejledning.

7 aftener på Grønvangsskolen i Vejen, første gang den 27. 

september 2021. 

Se mere om de øvrige datoer på epilepsiforeningen.dk.

Pris: Ca. 350 kr. for alle 7 gange inkl. madvarer.

For information og tilmelding: Benjamin Germansen  

på 2014 5788, mail: benjamin@nissen-germansen.dk

20. november 2021 – Julebowling 

Kom til julebowling på Hotel Søgården i Brørup.

Vi mødes kl. 14.30 og bowler fra kl. 15. Efter en times bowling 

vil der være lune æbleskiver, kaffe/the og glögg samt en 

sodavand til børnene.

Pris for julebowling: 50 kr. pr. person.

Kl. 18 vil der blive mulighed for at nyde en julefrokost inkl. en 

øl/vand arrangeret af Hotel Søgården.

Pris for julefrokost: 150 kr. pr. person.

Tilmeldingsfrist er den 5. november til  

Marianne Møller Petersen på mail: marianne.moeller@os.dk

SPROGØ – den historiske ø under broen

Søndag den 10. oktober inviterer Kreds Sydvestjylland på 

bustur til Sprogø.

På turen fra Kolding vil Flemming Rishøj berige os med 

skæbnefortællinger fra Sprogø, og kører du med fra Esbjerg, 

kan du høre om ”De uartige drenge på Livø”.

I Odense spiser vi æggekage ad libitum og fortsætter mod 

Sprogø til en 3 timers guidet rundvisning. 

Kl. 17.15 vender vi hjemad og nyder et let traktement om-

kring Middelfart. 

Pris: 250 kr. pr. person, som dækker transport, guide, frokost 

og middag.

Se flere detaljer om turen samt tider for busopsamling på 

hjemmesiden.

Tilmelding og betaling på epilepsiforeningen.dk med tilmel-

dingsfrist 3/10.

Nærmere information:  

Lars Frich Sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

Turen egner sig ikke for dårligt gående.

Turen er blevet til med støtte fra TrygFonden

mailto:sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk


EFTERÅRETS ARRANGEMENTER

EPILEPSIFORENINGEN ∙ NR. 3 2021      SIDE 23

KREDS KØBENHAVN
12. september – Royal Run – mødetidspunkt udmeldes 

senere

Find løbetøjet frem og løb med Kreds København og resten af 

Danmark. Vi giver dig halvdelen af prisen på billetten, som du 

køber via hjemmesiden, hvor der vil være flere oplysninger 

om løbet.

26. september – Skovtårnet og Gisselfeld Kloster kl. 10-17

Få en helt unik naturoplevelse med en hyggelig tur til Skov-

tårnet i Rønnede. Kredsen er vært ved lidt at spise og drikke.

Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn op til 14 år. 

Foto-cam
adventure.dk

8. oktober – Ølsmagning og burgerspisning kl. 19- 21

Du og din pårørende inviteres til en hygge aften på Café 

SKAAL, hvor vi skal smage 5 forskellige øl og spise en lækker 

burger. Du skal være over 18 år.

Pris: 150 kr. pr. person.

Du tilmelder dig alle arrangementerne på epilepsiforeningen.dk, hvor du kan se flere detaljer om arrangementerne.

Kontakt: Andreas Pilkær Rasmussen på 2990 5542 eller mail: kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

KREDS ØSTJYLLAND
Netværksgruppe i Aarhus. Vi mødes på disse datoer: 15/09, 

06/10, 03/11 og 01/12 2021 kl. 18-21 på Folkestedet i Aar-

hus. Kontakt: Lene Ward på 4161 1864.

29. oktober 2021 Foredrag om epilepsi og genetik 

Kreds Østjylland inviterer medlemmer til et spændende 

foredrag ved professor Rikke Steensbjerre Møller. 

Rikke er cand.Scient., ph.d og professor ved Institut for Regi-

onal Sundhedsforskning, SDU og Epilepsihospitalet Filadelfia 

i Dianalund.

Som leder for Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin 

ved Epilepsihospitalet er hendes fokus på forskning i genetik-

kens betydning for epilepsi.

Oplægget omhandler bl.a. diagnosticering og rådgivning af 

patienter og familier med genetiske epilepsier og tilstødende 

neurologiske lidelser.

Den genetiske diagnose, som 

vejleder i forhold til prognose 

og fremtidig familieplanlæg-

ning, samt i visse tilfælde i 

forhold til valg af behandling.

Der serveres kaffe/the og lidt 

sødt under foredraget.

Tid: 29. oktober kl. 19.30 i 

Huset Trøjborg, Aarhus C.

Pris: Foredraget er gratis at 

deltage i, og det er efter ”først til mølle-princippet”, da der er 

begrænsede billetter.

Du tilmelder dig på epilepsiforeningen.dk

For nærmere information:  

Rikke Malene Rogers på mail: ostjylland@epilepsiforeningen.dk

mailto:kobenhavn@epilepsiforeningen.dk
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KREDS MIDTVESTSJÆLLAND
Medlemscafé i Roskilde. Vi mødes sidste torsdag i måneden, 

første gang den 26. august kl. 19–21 i Frivilligcenter Roskilde, 

lokale 3.

11. september – Teenager spillecafé kl. 11–14 

Café, brunch, brætspil og hygge i København for teenagere.

Pris: 50 kr. pr. person.

Kontakt Gisela Swensson på 2575 0097 efter kl. 16 på hverdage 

eller mail: gis@gisjo.dk

Du tilmelder dig og betaler på epilepsiforeningen.dk, hvor du 

kan se flere detaljer om arrangementet.

5. september 2021 Knuthenborg Safaripark

Knuthenborg Safaripark er den største af sin slags i Nord-

europa, og vi skal opleve dyrene helt tæt på. Knuthenborg 

byggede i 2020 Europas største elefantanlæg til 4 pensione-

rede cirkuselefanter, og i år er der åbnet et nyt tigeranlæg, 

hvor de 4 ”gamle” tigre får selskab af en pensioneret cirku-

stiger fra Spanien.

Vi bliver vist rundt i parken af en guide, og vi afslutter med 

frokost i ”Bæverhalehuset”. 

Tid: se mere om busopsamling og tider på epilepsiforenin-

gen.dk

Pris: 300 kr. pr. person, som dækker bus, entre til parken, 

guide, frokost og kaffe/the i bussen.

Du tilmelder dig og betaler på epilepsiforeningen.dk med 

tilmeldingsfrist 28. august 2021.

For nærmere information: Berit Andersen på 2064 7647 eller 

mail: midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk

18. september 2021.  

Rundvisning og ølsmagning på Herslev Bryggeri

Tid: Rundvisningen er fra kl. 13.00 til 14.30.

Vi skal smage 6 forskellige øl og efterfølgende vil der være 

kaffe og kage i caféen til dem, der har lyst.

Pris: 100 kr. pr. person.

NB: Man skal være over 18 år for at kan deltage, og arran-

gementet er desværre ikke egnet for gangbesværede eller 

kørestolsbrugere.

Tilmelding og betaling: 

Du tilmelder dig og betaler på epilepsiforeningen.dk med 

tilmeldingsfrist 10. september.

Nærmere information: Klavs Jeppesen på 2342 3032 eller mail: 

klavsjeppesen@icloud.com

6. november 2021 kl. 16.10 – 20.00 Teenagertur 

Teenagere og evt. deres nærmeste veninde/ven inviteres i 

Folketeatret til forestillingen ”Offside” – en modig ungdoms-

forestilling om den umulige forelskelse, om normer, tabuer 

og modet til at stå ved sig selv i et diskriminerende sports-

miljø.

Efter forestillingen besøger vi ”Kunstnerisk laboratorium” og 

afslutter med aftensmad på Café Vivaldi.

Pris: 100 pr. person – der er kun 8 billetter, så hurtig tilmel-

ding tilrådes.

Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K.

Du tilmelder dig og betaler på epilepsiforeningen.dk med 

sidste tilmeldingsfrist den 15. oktober 2021

.

Vil du vide mere om teaterturen, så kontakt  

Gisela Swensson på 2575 0097 eller på mail gis@gisjo.dk

mailto:gis@gisjo.dk
mailto:gis@gisjo.dk
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14. november 2021 Arken Museum for Moderne Kunst

Tid: Vi mødes udenfor ”Arken” kl. 11. Museet lukker kl. 17.

Kl. 13 spiser vi frokost sammen i Arken Café, og herefter kan 

man selv vælge, om man vil fortsætte turen på museet eller 

om man vil hjemad.

Der er gode handicapforhold.

Pris: 100 kr. pr. person der dækker entre og frokost ekskl. 

drikkevarer.

Du tilmelder dig på epilepsiforeningen.dk med tilmeldingsfrist 

1. november 2021.

For nærmere information: Berit Andersen på 2064 7647 eller 

mail: midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk

1. – 5. maj 2022  Besøg den smukke by Prag Vi skal bo på en restaureret flodbåd i Moldau i hjertet af byen.

Der vil være tilbud om guidet byrundtur til fods, tur til 

Karlstejn/Nizbor til et familieejet glasværk og et af de 

smukkeste slotte i Tjekkiet. Tur til Theresienstadt, som er en 

tidligere koncentrationslejr fra 2. verdenskrig. 

Du kan også opleve Prag på egen hånd.

Pris: 1.775 kr. pr. person. Tage gerne en ledsager med, så vi 

så vidt muligt får fyldt værelserne op. Prisen er inkl. bus t/r, 

hotel med halvpension samt udflugter excl. evt. entreer.

Tilmeldingsfristen er 15. september 2021. Tilmeldingen er 

bindende, og du kan tilmelde dig på epilepsiforeningen.dk.

Du kan læse meget mere om turen på epilepsiforeningen.dk 

herunder om afbestillingsforsikring og busopsamlingssteder.

For nærmere information: Berit Andersen på 2064 7647 eller 

mail: midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk

27.-28. november 2021 Eventyrlig juletur til Fyn 

Vi skal besøge julemarkeder på Boltinggaard Gods og Ege-

skov Slot og bo på et centralt hotel i Svendborg på Fyn.

Pris: 900 kr. pr. person. 

Prisen inkluderer:

- 4-stjernet bus og guidet tur i Svendborg inkl. frokost

- Entré til Julemarked på Boltinggaard Gods og Egeskov Slot.

-  Julebuffet inkl. velkomstdrink, øl, vin og vand ad libitum 

samt kaffe, musik og dans

- Overnatning på 4-stjernet hotel med morgenbuffet

Se meget mere om turen og busopsamling på epilepsifor-

eningen.dk. 

Tilmelding på epilepsiforeningen.dk med bindende tilmelding 

og betaling senest 15. september. 

Nærmere information: Berit Andersen på 2064 7647 eller midt-

vestsjalland@epilepsiforeningen.dk

Turen støttes af TrygFonden

mailto:midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk
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ONLINEOPLÆG EFTERÅR/VINTER 2021
Sid hjemme i stuen, tænd computeren eller åbn mobilen og bliv bedre rustet til hverdagen med epilepsi, sådan lyser tilbud-

det i en række af Epilepsiforeningens efterårsarrangementer.

Her kan du få overblik over Epilepsiforeningens kommende onlinearrangementer. Arrangementerne er gratis, og åbne for 

alle. Du kan tilmelde dig og læse mere på epilepsiforeningen.dk under ”Arrangementer”

31. august kl. 19.30-21.00  

– ”Når familien rammes af alvorlig sygdom”

Når vi får at vide, at et af vores børn har en alvorlig sygdom, 

husker mange af os øjeblikket som et JFK-moment. Vores 

supersanser sætter ind, og detaljerigdommen i hukommel-

sen er ofte overdådig. Det nye normale liv skal til at begynde, 

først skal vi blot acceptere, at det gamle normale liv ikke 

vender tilbage.

Ovenstående er 1 ud af 3 onlineoplæg med familierådgiver, 

psykoterapeut og foredragsholder Lea Lykkegaard (billedet). 

Dagen efter oplægget d. 1. september kl. 17.00-20.30 er Lea 

klar ved telefonen til individuel rådgivning og vejledning.

7. september kl. 19.30-21.00 – ”De pårørende børn”

Børn, der er pårørende til børn, er dobbelt pårørende. For 

de er også pårørende til deres forældre, som de kan se 

lider. De pårørende børn falder ofte mellem taburetterne, 

for ingen har dem på deres dagsorden.

Hvordan kan vi hjælpe vores børn bedst muligt? 

Ovenstående er nr. 2 ud af 3 onlineoplæg med familieråd-

giver, psykoterapeut og foredragsholder Lea Lykkegaard. 

Dagen efter d. 8. september kl. 17.00-20.30 er Lea klar ved 

telefonen til individuel rådgivning og vejledning.

21. september kl. 19.30-21.00 – ”Positiv hospitalisering” 

Når hospitalet skal være en fast del af resten af vores børns 

liv, er det vigtigt, at det bliver til et godt og trygt sted at 

færdes.

Ovenstående er nr. 3 ud af 3 onlineoplæg med familieråd-

giver, psykoterapeut og foredragsholder Lea Lykkegaard. 

Dagen efter d. 22. september kl. 17.00-20.30 er Lea klar ved 

telefonen til individuel rådgivning og vejledning.

 Lea Lykkegaard

5. oktober kl. 19.30-20.30 – ”Angst/belastning og epilepsi” 

Anne Vagner Jakobsen, Specialist i børneneuropsykologi og 

ph.d.-stipendiat, fra Filadelfia holder oplæg omkring den 

angst og belastning, der for manges vedkommende følger 

med et liv med epilepsi. 

9. november kl. 19.30-20.30 – ”ny med epilepsi” 

Epilepsiforeningens faglig konsulent og sygeplejerske 

Lotte Hillebrandt holder oplæg om at være ny med epilepsi. 

Oplægget henvender sig både til forældre til ny-diagnostice-

rede børn, unge og voksne med epilepsi og til pårørende. 

18. november kl. 19.00-20.00  

– ”Epilepsi og arbejdsmarkedet” 

Socialfaglig konsulent Brian Lan-

geskov fra Specialrådgivningen, 

Filadelfia, holder oplæg om epilepsi og 

arbejdsmarkedet. Han kommer ind på 

usynlige vanskeligheder ved epilep-

sien samt de dilemmaer, det kan føre med sig i forhold til 

arbejdsmarkedet.    



KREDS BORNHOLM
Peter Vomb 
Tlf.: 2970 0712 
bornholm@epilepsiforeningen.dk

KREDS FYN
Karin de Stricker 
Tlf.: 3044 9797 
fyn@epilepsiforeningen.dk

KREDS KØBENHAVN
Andreas Pilkær Rasmussen 
Tlf.: 2990 5542 
kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

KREDS MIDTVESTJYLLAND
Lone Nørager Kristensen 
Tlf.: 3088 3792 
lone@epilepsiforeningen.dk

KREDS MIDTVESTSJÆLLAND
Berit Andersen 
Tlf.: 2064 7647 
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk

KREDS NORDJYLLAND
Casper Kløj Andersen 
Tlf.: 7195 9804 
nordjylland@epilepsiforeningen.dk

KREDS NORDSJÆLLAND
Helle Schmidt 
Tlf.: 6128 2855 
nordsjalland@epilepsiforeningen.dk

KREDS SYDSJÆLLAND
Erik Nymark Hansen 
Tlf.: 2161 4535 
sydsjalland@epilepsiforeningen.dk

KREDS SYDJYLLAND
Lone Nørager Kristensen 
Tlf.: 3088 3792 
lone@epilepsiforeningen.dk

KREDS SYDVESTJYLLAND
Lars Frich 
Tlf.: 2890 1990 
sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

KREDS ØSTJYLLAND
Rikke Malene Rogers 
Tlf.: 6172 6006 
ostjylland@epilepsiforeningen.dk

UNGDOMSUDVALG
Lone Nørager Kristensen 
Tlf.: 3088 3792 
lone@epilepsiforeningen.dk

FÆRØERNE
Epileptikarafelag Føroya
Randfrid Sørensen 
Tlf.: 00298 263078 
rs@januar.fo

Dravet Danmark
Jimmy Fjeldbonde 
Tlf.: 3082 7600 
scheel@gmail.com

Formænd og  
kontaktpersoner

UNGE MELLEM 18 OG 35 ÅR3. – 5. december 2021. 
Hyggelig weekend for unge mellem 18 og 35 år Hvis du er mellem 18 og 35 år, så sæt kryds i kalenderen i weekenden fredag d. 3. til søndag d. 5. december, hvor der er mulig-hed for at deltage i en hyggelig weekend på Danhostel Fredericia Vandrerhjem.Der vil bl.a. være hyggeligt samvær, bowling, julefrokost lørdag aften og meget mere.

Pris: Hele weekenden koster 150 kr. Du tilmelder dig og betaler på epilepsiforeningen.dkDer kommer mere information om weekenden senere på hjemmesiden.

WEEKENDKURSUS
15. – 17. oktober 2021 Weekend for voksne med epilepsi

I tilknytning til projektet ”En hverdag med stærke fællesskaber” afvikler Epilepsifor-

eningen et weekendkursus for medlemmer.

Weekenden er for voksne med epilepsi og afholdes fra den 15.-17. oktober på Dan-

hostel Fredericia Vandrerhjem.

Fokus på weekenden ligger på at forebygge og afhjælpe isolation og ensomhed - ikke 

mindst forstærket af den igangværende corona-pandami. Det endelige program fast-

lægges på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får fra deltagerne ved tilmeldingen.

Praktiske oplysninger: Ophold og forplejning er gratis for deltagerne – man skal dog 

selv dække transportudgiften til stedet.

Tilmelding: Ønsker du at deltage i denne weekend, bedes du kontakte netværks- og 

aktivitetskonsulent Maria Jensen på tlf.: 6311 9361


