
Arrangementer   
juni-oktober 2022  

Ny campingvogn :: Lego House :: Sommer lejr  

:: Foredrag :: ZOO 
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Sommerlejre
16.-22. juli 2022 Familiesommerlejr
Tag med på Epilepsiforeningens fede, farverige og frydeful

de sommerlejr.

Der vil være masser af aktiviteter som fx hoppepude, krea

tivt værksted, boldspil og meget, meget mere.

Tid og sted: Han Herred Efterskole, Aggersundvej 237, 

9690 Fjerritslev.

Ankomst: Lørdag d. 16. juli fra kl. 1517

Afrejse: Fredag d. 22. juli kl. 12.

Pris: 317 år 800 kr. Fra 18 år 900 kr. Børn under 3 år er 

gratis.

Prisen inkluderer fuld forplejning og indkvartering på vær

elser.

Tilmelding og betaling: på epilepsiforeningen.dk, hvor 

du kan se flere detaljer om familiesommerlejren.

24.-29. juli 2022 Ungdomssommerlejr
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. Så kom og vær med til at gøre dette 

års sommerlejr uforglemmelig.

Tid og sted: Han Herred Efterskole, Aggersundvej 237, 

9690 Fjeritslev.

Ankomst: Søndag d. 24. juli fra kl. 1517.

Afrejse: Fredag d. 29. juli kl. 12.

Pris: 800 kr. pr. person.

Du skal være selvhjulpen eller have din egen hjælper med, 

som tilmeldes separat og også koster 800 kr.

Tilmelding og betaling: på epilepsiforeningen.dk, hvor 

du kan se flere deltaljer om sommerlejren.

Spørgsmål, kontakt Lone Nørager Kristensen på 

lone@epilepsiforeningen.dk

FERIETILBUD
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Bemærk, arrangementerne er åbne for alle Epilepsiforeningens medlemmer

Netværk og arrangementer nær dig

KREDS SYDSJÆLAND

27. august 2022 Kreds Sydsjælland inviterer på en familietur til 

Knuthenborg Safaripark

Det er Epilepsiforeningens 60års jubilæum i år, derfor inviterer 

Kreds Sydsjælland medlemmerne til en næsten gratis tur til 

Knuthenborg Safaripark.

Vi mødes lørdag d. 27. august kl. 11.30.  indgang gennem Port 

1, her vil I blive modtaget af bestyrelsen.

Herefter følges vi ad til FLINTEHUSET hvor kredsen giver frokost 

og en øl/vand. 

Pris: 25 kr. pr. person for entre, frokost og kaffe og lagkage.

Tilmelding: Du tilmelder dig på epilepsiforeningen.dk, hvor du 

kan se mere om turen.

Tilmeldingsfristen er d. 9. august 2022.

VIGTIGT: Kan man ikke deltage alligevel og glemmer at melde 

afbud, kommer der en efterbetaling på 600 kr. pr. person, som 

dækker frokost med 1 genstand, kaffe og kage samt entré.

Se mere på epilepsiforeningen.dk om betaling samt kommende 

arrangementer.

KREDS KØBENHAVN
7. oktober 2022 Ølsmagning og burger

For 4. gang inviterer kreds København til en hyggelig aften på 

Café SKAAL. Vi skal smage 5 forskellige gode øl og spise en 

burger.

Så er du til en god burger, godt selskab og ikke mindst lækre 

specialøl, så mød op. Bemærk, at du skal være over 18 år for at 

kunne deltage.

Tid og sted: Kl. 1721 på Café SKAAL, Kultorvet 11, København.

Pris: 150 kr. pr. person

Tilmeldingsfrist er 30. september 2022.

20. november 2022 Julebanko

Traditionen tro inviterer kreds København dig og din familie til 

julebanko. Der vil være glögg, sodavand og æbleskiver samt 

en masse fede præmier. Der vil være mulighed for at købe 

bankoplader, disse kan dog ikke forudbestilles.

Tid og sted: Kl. 1721 i Glostrup Medborgerhus, Ved 

Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

Pris: 50 kr. pr. person

Tilmeldingsfrist er 13. november 2022. 

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og betaling 

samt kommende arrangementer.

Spørgsmål, kontakt Andreas Rasmussen på  

kobenhavn@epilepsiforeningen.dk

LEGAT TIL OPLEVELSER
Epilepsiforeningen har ekstraordinært fået bevilget puljemidler, som giver mulighed for 
at uddele 36 skattefrie gavekort fra Gogift a´ 500 kr. til medlemmer. Gavekortet skal 
bruges til oplevelser indenfor oplevelsesindustrien (restaurantbesøg, koncerter eller lignende).

Fra den 1. juni kan man søge, og gavekortene bliver uddelt efter ”først til mølle” princippet - bemærk man 
kommer kun i betragtning, hvis man ikke har fået et lignende gavekort i 2021.

Praktisk skal man blot sende foreningen en mail på epilepsi@epilepsiforeningen.dk.

Bemærk: Målgruppen for legaterne er Epilepsiforeningens medlemmer på overførselsindkomst; eks. kontanthjælp, 
førtidspension eller folkepension, så nævn det gerne i mailen.

Gavekort



EPILEPSIFORENINGEN ∙ NR. 2∙2022      SIDE 25

NETVÆRK OG ARRANGEMENTER NÆR DIG

KREDS NORDSJÆLLAND
19. juni 2022 Udflugt til Nordens største fuglepark 

Tag med Kreds Nordsjælland på familietur til Fugleparken i Esrum.

Nordsjælland Fuglepark er Nordens største. Den er naturligt anlagt på over 70.000 kvm midt i det naturskønne 

Nordsjælland mellem Gilleleje og Esrum. Naturstier fører dig rundt i parken, charmerende på alle årstider fra de 

spæde forårstegn til efterårets farverige løvfald.

Tid og sted: 19. juni 2022 kl. 10,30 ved Fugleparken, Sodemarksvej 22, Esrum, 3230 Græsted.

Pris: Gratis – og alle medlemmer er velkomne.

Tilmeldingsfristen er 14. juni 2022.  

18. september 2022 Musicalen ”Pinocchio” opføres af Mastodonterne 

Kreds Nordsjælland inviterer til den klassiske fortælling om den lille trædukke, som 

så inderligt ønsker sig at være en rigtig dreng. Efter forestillingen vil der været et let 

traktement.

Tid og sted: 18. september 2022 kl. 12 ved indgangen til Royal Stage, Milnersvej 39, 

3400 Hillerød, hvor billetterne udleveres. Kom gerne i god tid.

Pris: Gratis for medlemmer. 

Tilmeldingsfristen er 1. september 2022.

Du tilmelder dig begge arrangementer på epilepsiforeningen.dk, hvor du kan se flere 

detaljer.

Eventuelle spørgsmål rettes til Helle Schmidt på 6071 8596 eller 6128 2855.

Kirurg i Epilepsi Podcasten:  
”Hjernen føles lidt som en budding”
På epilepsiforeningen.dk, og der hvor du henter din podcast, kan du nu  
finde en serie podcasts, hvor eksperter, mennesker med epilepsi og deres  
pårørende gør lytterne klogere på forskellige epilepsiemner

Hvordan føles det at røre ved en hjerne? Hvordan lærer man 

at leve med sin epilepsi? Hvad er det vigtigste at huske, når 

lægen lige har fortalt, at ens barn har epilepsi? Hvordan kan 

man undgå at bide sig i tungen under et anfald? Hvorfor går 

epilepsi ud over hukommelsen? Det er nogle af de spørgs

mål, vi stiller til de eksperter, vi indtil videre har haft i studiet 

hos Epilepsi Podcasten. 

I hvert program tager vi et nyt epilepsiemne op og taler 

med en ekspert i studiet og ringer til mennesker, der har 

personlige erfaringer med de problemer, vi har fokus på.

Du kan bl.a. høre vores snak med overlæge Anne Sabers 

om voksne med epilepsi. Vi har talt med hjernekirurgen Rune 

Rasmussen om både de traditionelle og de nye laseropera

tioner, og han fortæller bl.a., hvordan en hjerne føles – og 

det er lidt ligesom en budding, siger han. Professor Christi

na HøiHansen (billedet) svarer på spørgsmål om børn med 

epilepsi. Og med forskningssygeplejerske Trine ArnamOlsen 

Moos får vi en snak om både sex og de ting, man må lære at 

leve med, når man får epilepsi – og i det program kommer 

katten Firefox også på uventet besøg.

Du kan finde alle programmerne på epilepsiforeningen.dk 

eller finde dem der, hvor du henter dine andre podcasts. 8
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NETVÆRK OG ARRANGEMENTER NÆR DIG

KREDS NORDJYLLAND
10. september 2022 Besøg Aalborg ZOO

Tag med kreds Nordjylland på en 

spændende tur i Aalborg ZOO.

Vi skal på en guidet tur i haven, hvor vi 

får et kig ind i hverdagen og hører om 

de mange sjove og lærerige historier om 

dyrene. Og hvis du tør, kan du komme 

helt tæt på og røre dem.

Tid og sted: Vi mødes kl. 10.45 ved 

hovedindgangen til Aalborg ZOO.

Pris: 50 kr. pr. person, børn under 2 år er 

gratis, som dækker entre, sandwich og 

drikkelse.

Tilmeldingsfristen er 3. september 2022.

Se mere på epilepsiforeningen.dk om 

tilmelding og betaling samt kommende 

arrangementer.

Spørgsmål, kontakt Casper Andersen 

på nordjylland@epilepsiforeningen.dk

MIDTVESTSJÆLLAND
9. august 2022 Mød bestyrelsen til en snak over et godt stykke smørrebrød

Kreds Midtvestsjælland inviterer til en snak og smørrebrød inden bestyrelsesmødet. Vi vil 

gerne høre lidt om, hvad du har lyst til, vi skal arrangere. Skal det være foredrag, sociale 

aktiviteter, endags ture, medlemsweekender, kurser eller noget helt andet.

Kom og hils på os kl. 18 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 6, Jernbanegade 21A, 4000 

Roskilde.

Tilmelding til Berit Andersen på midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller på 2064 

7647 senest den 5. august 2022. 

7. september 2022 Foredrag om ”epilepsi og genetik” 

Professor Rikke Steensbjerre Møller holder foredrag om 

epilepsi og genetik, som omhandler bl.a. diagnosticering og 

rådgivning af patienter og familier med genetiske epilepsier 

og tilstødende neurologiske lidelser.

Som leder af Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin 

ved Epilepsihospitalet er hendes fokus på forskning i 

genetikkens betydning for epilepsi.

Tid og sted: 7. september fra kl. 19, på Slagelse Bibliotek, Store sal, Stenstuegade 14, 

4200 Slagelse.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist er 5. september 2022. 

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

Spørgsmål kontakt Berit Andersen på midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk eller 

på 2064 7647.

FAMILIEDAG
2. oktober 2022 Familiedag i LEGO House

Tag med på en spændende jubilæumstur til LEGO 

House i Billund.

LEGO House er verdens bedste legeaftale. Her er der 

plads til at gå LEGO amok og slippe fantasien løs. 

Byg dine egne kreationer og se dem blive levende. 

Ræs om kap med din familie og se, hvilket LEGO 

køretøj, der er hurtigst. Når maven begynder at 

rumle, skal vi spise i restaurant FORUM.

Tid og sted: 2. oktober 2022 kl. 9.30 foran  

LEGO House, Ole Kirks Plads 1, 7190 Billund.

Pris: 75 kr. for alle over 3 år, børn under 3 

år deltager gratis. I vil få tilsendt en faktura på 

arrangementet i starten af august måned.

Prisen dækker over entre til LEGO House og frokostbuffet.

Tilmelding: på epilepsiforeningen.dk, hvor du kan se meget mere om turen.

Tilmeldingsfristen er den 16. september 2022 og eventuelle spørgsmål rettes til Lisbeth Sticker Jensen på  fam.stricker@gmail.com  

Arrangeret at kredsene, Nordjylland, Østjylland, Midtvestjylland, Sydjylland, Sydvestjylland og Fyn.



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

Læs mere på 
epilepsiforeningen.dk

KREDS SYDVESTJYLLAND

27. august 23022 Bustur til Danfoss Universe – oplevelsesparken hvor sjov er videnskab �

Gå en tur i ”Bittens Have” eller tag en tur på Segway eller udforsk blæsten.

Vi garanterer at du i løbet af dagen både bliver klogere og får et godt grin, for her er der ganske 

enkelt noget for alle!

Pris: Voksne 100 kr. og børn 75 kr.

Prisen inkluderer fælles bus med opsamling i Esbjerg, Kolding samt ved Aabenraa.

Entré samt frokostmenu i Universe samt en sandwich og kildevand på turen hjem.

Tilmelding på epilepsiforeningen.dk, hvor du kan se mere om turen og busopsamling.

Evt. spørgsmål rettes til Marianne på mail: marianne.moeller@os.dk. 

Sidste frist for tilmelding er 14. august 2022

5. juli 2022 Varde Sommerspil 

Vi begynder med fællesspisning på Hotel Arnbjerg kl. 18.

7kanten opfører derefter Jesus Christ Superstar kl. 20.30. 

Pris: 250 kr. inkl. spisning. 

Begrænset antal pladser. 

Tilmelding senest 21. juni til Lars Frich på  

Sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk eller 2890 1990.

KREDS FYN
8. oktober 2022 Familietur i Odense ZOO

Vi mødes foran indgangen og starter med en guidet tur rundt i haven, og bagefter udleveres der en 

picnicpose til alle.

Tid og sted: kl. 10.30 ved Odense ZOO, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C

Pris: voksne 75 kr., børn 317 år 50 kr., børn under 3 år er gratis. Oplys gerne, om I har årskort til 

haven.

Prisen dækker entre, picnicpose og rundtur.

Tilmeldingsfrist er 6. september 2022. 

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

Spørgsmål kontakt Karin de Stricker på fyn@epilepsiforeningen.dk eller på 3044 9797.



Foto: Tage Klee

Ny feriemulighed 
på Enø Camping
Epilepsiforeningen har gennem midler fra en pulje fået mulighed for at købe en camping

vogn mere. Den har vi sat på den skønne ø Enø ved Karrebæksminde.

Enø er naturoplevelser for hele familien. Fuglelivet er enestående bl.a. på grund af de 

mange smukke rovfugle. Og fjorden er et rigtigt godt sted at tage på fisketur for at fange 

krabber, fladfisk og fjordrejer.

Fisk og skaldyr kan købes langs kanalen og tages med hjem, eller nydes ved de små 

borde, som fiskehandlerne har sat frem ved kanalens bred.

Enø er et hyggeligt og dejligt sted, hvor du kan finde alt, hvad du behøver for at få en 

dejlig ferie.

Se mere om muligheden for at leje campingvognen inde i bladet


