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nær digViden, netværk og arrangementer
Bemærk, arrangementerne er åbne for alle Epilepsiforeningens medlemmer

KREDS SYDVESTJYLLAND
24. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Sydvestjylland
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Sydvestjyl-

land torsdag den 24. februar 2022 i Fritidshuset, Kirkegade 

51, Esbjerg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl. 19 inden generalforsamlingen kommer Flemming Rishøj 

og holder et inspirerende og nærværende foredrag om ”Li-

vets opskrift”. Vi har så travlt med at GLÆDE OS TIL – eller vi 

glemmer at GLÆDE OS OVER. Et provokerende foredrag om 

livsglæde eller livslede – om mennesket på godt og ondt.

Du tilmelder dig på sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk 

inden 18. februar 2022.

Netværkscafé
Vi mødes den første onsdag i måneden til hyggeligt samvær 

på Vindrosen i Esbjerg fra 19-22. Ud over gode snakke over 

en kande kaffe, er vi også ude af huset.

Se mere om netværkscaféen på epilepsiforeningen.dk og på 
Facebook Epilepsiforeningen Kreds Sydvestjylland eller kontakt 
Lars Frich sydvestjylland@epilepsiforenigen.dk

18. marts – 20. marts 2022 Familieweekend på Ho Ferie- og 
Aktivitetscenter
Tæt på Vesterhavets naturskønne område med klitter og 

strand ligger Ho Ferie- og Aktivitetscenter med blandt andet 

badeland, bowlingbaner og med Tirpitz om hjørnet.

Pris: 750 kr. for voksne og 450 kr. for børn under 12 år, børn 

0–2 år er gratis.

Kontakt Lars Frich på mail: Frich@bbsyd.dk, hvis du ønsker at 
tilmelde dig.  Der åbnes for tilmelding 4. januar 2022.

Turen er blevet til med støtte fra 

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer.

KREDS FYN
3. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Fyn
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Fyn, torsdag 

den 3. februar 2022 på Café Vivaldi, Vestergade 33, 5000 

Odense C.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi mødes kl. 18 og spiser sammen inden generalforsamlingen.

22. maj 2022 Bridgewalking
Kreds Fyn inviterer til brovandring 

på den gamle Lillebæltsbro. 

Vi mødes ved velkomstcenteret, 

Galsklintvej 4, 5500 Middelfart, kl. 

12.30 og går samlet hen til broen. 

Turen tager i alt ca. 2 timer.

Pris: Voksne 150 kr. og børn 100 kr. 

18. juni 2022 Hvalsafari 
Kreds Fyn inviterer på hvalsafari med turbåden Mira3, der 

ligger i Middelfart Gamle Havn. Skipper Line Jepsen fører 

skibet ud i Lillebælt, hvor vi skal spejde efter marsvin. 

Pris: 60 kr. pr. person.

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommen-

de arrangementer.

Spørgsmål, kontakt Karin de Stricker på  
fyn@epilepsiforeningen.dk eller på 3044 9797.
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KREDS KØBENHAVN
10. februar 2022 Generalforsamling i Kreds København
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds København 

torsdag den 10. februar 2022 kl. 17-20 i Medborgerhuset i 

Glostrup, ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl. 17 inden generalforsamlingen vil der være et foredrag 

med Gitte Bhutho Madsen – ”Vi skal nok klare det mor!” Gitte 

vil fortælle om tabet af sin søn Mike, der døde grundet svær 

epilepsi. Et rørende foredrag, men også med en del humor. 

Gitte vil sætte ord på, hvordan det var at være pårørende til 

en søn med svær epilepsi.

Der vil efter foredraget blive serveret lidt at spise og drikke.

Det er gratis at deltage.

11. marts 2022 Bowling med middag
Kridt bowlingskoene og tag med Kreds København til en fed 

aften med både bowling og middag i Big Bowl, Gl. Jernbane-

vej 31, 2500 Valby.

Tid: 17-21 med en times bowling fra kl. 18, aftensmad i 

restauranten fra kl. 19.

Pris: 50 kr. pr. person.

7. maj 2022 Standup med middag
Kreds København inviterer til standup på Comedy ZOO.

Et arrangement for alle, dog håber vi virkelig at kunne lokke 

nogle unge mennesker med os på dette eventyr i det indre 

København.

Efter showet spiser vi aftensmad på Riz Raz.

Tid og sted: kl. 17-22 på Comedy ZOO, Knabrostræde 19, 

1208 København.

Pris: 200 kr. pr. person, som dækker velkomstdrink, Show på 

Comedy ZOO og middag på Riz Raz.

12. maj 2022 Aften ZOO
Går du og undrer dig over, hvad der dog sker i ZOO efter 

lukketid?

Kreds København vil gerne invitere dig og din familie til en 

guidet tur rundt i haven inden dyrene bliver lagt i seng samt 

til middag.

Tid og sted: kl. 16-20 – vi mødes ved indgangen til ZOO ved 

Tårnet.

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer.

Spørgsmål, kontakt Andreas Rasmussen på kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

KREDS SYDJYLLAND
Generalforsamling i Kreds SydjyllandDer afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Sydjylland 

torsdag den 10. februar 2022 på Koldingbibliotekerne i den 
Lille Sal, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding kl. 19-21.Dagsorden ifølge vedtægterne.Der serveres kaffe, the og kage.

KREDS ØSTJYLLAND
Generalforsamling i Kreds Østjylland
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Østjylland, 

tirsdag den 8. februar 2022.

Se mere på Facebook om tid og sted.Vi vil gerne takke TrygFonden for støtten til vores Born-
holmertur. Det gjorde os i stand til at give vores medlem-
mer en mulighed for at være sammen om nogle fælles 
aktiviteter og nyde det sociale samvær med ligesindede, 
hvilket er en ”saltvandsindsprøjtning” i forhold til hver-
dagens udfordringer.

Kreds Bornholm, København, Midtvestsjælland og 
 Sydsjælland

En stor tak til Kjærstrup Chokolade, Snogebæk, som 
har sponsoreret dejlige smagsprøver til deltagerne på 
Bornholmerturen.

24. april 2022 Gåtur langs Amagerstrandpark
Vi mødes på hjørnet af ”Søvang Alle” og ”Alléen” kl. 13, som er tæt på Kastrup 

metrostation.

Vi går en smuk tur langs Amager Strandpark, hvor vi kan snakke og nyde 

naturen sammen. Vi gør stop ved Cafe Phenix for at få noget varmt at drikke og 

et stykke kage. Herefter bevæger vi os tilbage igen.

Arrangementet er gratis.
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KREDS MIDTVESTSJÆLLAND
Generalforsamling 22. januar 2022 kl. 10.00  
i KFUM & KFUK’s lokaler, Blågårds-

stræde 17, 4000 Roskilde.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vi byder på brunch fra Café Freunde i Roskilde, så vi vil gerne 

bede om tilmelding, så vi får bestilt brunch til det korrekte 

antal personer.

Tilmelding til midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller  
tlf./sms 2064 7647 og senest 16. januar 2022.
Mød endelig op.

16. februar 2022 
Neuropsykolog Meik Nielsen fortæller 

om ”Følgerne efter en hjerneskade – for 

patienter, pårørende og fagfolk.

Epilepsiforeningen Kreds Midtvestsjæl-

land inviterer til et spændende offentligt foredrag ved neu-

ropsykolog Meik Nielsen. Meik Nielsen har en bred erfaring 

indenfor neurologiske og neuropsykologiske arbejdsområder 

samt erfaringer med psykiatriske overbygninger, supervisi-

on, undervisning og rådgivning vedrørende erhvervsrettede 

jobindsatser og stresshåndtering.

Der serveres kaffe/the og lidt sødt under foredraget.

Tid: 16. februar 2022 kl. 19.00 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 

7, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.

Pris: Foredraget er gratis at deltage i, og det er ”først til 

mølle princippet”, da der er begrænsede pladser.

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommen-

de arrangementer.

Spørgsmål, kontakt Berit Andersen på    
midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller på 2064 7647.

18. juni 2022
Kreds Midtvestsjælland inviterer til en hyggelig bustur til 

”Bakken”, lækker, klassisk menu med vin i restaurant Post-

gården i Korsbæk. Og så skal vi ind og se Cirkusrevy.

Tid og sted: lørdag 18. juni 2022 på Dyrehavsbakken, Dyreha-

vevej 62, Klampenborg.

Pris: 975 kr. pr. person, som dækker bustransport, menu 

med vin, velkomstdrink, revybillet og fri bar i pausen samt 

1 programkupon pr. 2 deltagere. Øl og vand kan købes i 

bussen.

Netværksmøde med fællesspisning og hygge
Kreds Midtvestsjælland afholder netværksmøde, hvor vi 

spiser sammen og hygger os.

Der vil være mulighed for kontakt og samtale med andre af 

kredsens medlemmer.

Tid og sted: onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 hos ”Halifax”, 

Skomagergade 38, 4000 Roskilde.

Pris: 50 kr. for en burger eller bowl. Drikkevarer er for egen 

regning. 

Oplysninger om netværket, kontakt Berit Andersen på 
 midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller på 2064 7647.

KREDS SYDSJÆLLAND

28. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Sydsjælland

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Sydsjælland mandag den  

28. februar 2022 kl. 19-21 i Røde Kors Huset, Algade 43A, Vordingborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage.

13. august 2022 Kalvehave Labyrintpark 

Epilepsiforeningen Kreds Sydsjælland inviterer til Kalvehave Labyrintpark

Udfordringer for børn og voksne – ben og hjerne

Kalvehave Labyrintpark er 20.000 m2 fyldt med labyrinter, store spil og hjer-

nevridere, som udfordrer stedsansen, den logiske sans og helt sikkert også 

den humoristiske sans!

Hvornår: lørdag 13. august 2022 kl. 12 foran indgangen, Hovvejen 12, Kalve-

have.

Pris: 25 kr. pr. person.

Efter ankomst er der fælles spisning

Se mere på epilepsiforeningen.dk. om tilmelding og kommende arrangementer.

KREDS NORDSJÆLLAND
15. februar 2022 Generalforsamling i  
Kreds Nordsjælland
Tirsdag den 15. februar 2022 afholdes der 

ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjæl-

land. 

Det foregår i Kedelhuset, lokale 2, Fredensvej 

12B, 3400 Hillerød.

Bor du i kredsens område og ønsker indfly-

delse på, hvilke arrangementer vi laver for 

personer med epilepsi og pårørende, så kom 

gerne og deltag med dine input og meninger. 

Der serveres lidt mad og drikke kl. 18. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Tilmelding: senest den 31. januar 2022 til  
nordsjalland@epilepsiforeningen.dk eller  
6128 2855 / 6071 8596



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

Se flere arrangementer på 
epilepsiforeningen.dk

KREDS NORDJYLLAND
20. januar 2022 Foredrag med den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby
Jesper Skibby, der er kendt for sine hurtige replikker, vil fortælle om sit liv og karriere, 

hvor han bl.a. også fortæller om sine udfordringer med epilepsi.  

I 1993 styrtede han i høj fart uden cykelhjelm kort før målstregen i Tirreno-Adriatico. Det 

førte til to brud på kraniet og en længere pause. 

Mød Jesper Skibby i hans foredrag, kom med bag facaden og lær af hans erfaringer.

Dørene åbnes kl. 18.00, hvor der er fællesspisning, og foredraget starter kl. 19.

Pris og sted: 100 kr. pr. person, Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, Aalborg.

10. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Nordjylland
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Nordjylland torsdag den 10. februar 2022 

fra kl. 19 i Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, Aalborg.

Der vil være gratis spisning kl. 18, som du tilmelder dig til  

nordjylland@epilepsiforeningen.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer. 

Spørgsmål, kontakt Casper Andersen på nordjylland@epilepsiforeningen.dk 

KREDS MIDTVESTJYLLAND
8. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Midtvestjylland
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Midtvestjylland, tirsdag den 8. februar 

2022 kl. 19-21 på Hotel Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kredsen er vært med kaffe, the og kage.

KREDS BORNHOLM
6. februar 2022 Generalforsamling i Kreds Bornholm
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kreds Bornholm søndag den 6. februar 2022 kl. 

10 på Hasles gamle Rådhus, Storegade 64, 3790 Hasle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kredsen byder på en lækker brunch.

Tilmelding til brunch på sms 2970 0712 eller mail  bornholm@epilepsiforeningen.dk

VARSLING AF EPILEPSIFORENINGENS LANDSMØDE

DER AFHOLDES LANDSMØDE DEN 21. MAJ 2022



 


