NETVÆRK OG ARRANGEMENTER NR. 1 2022

Netværk og arrangementer nær dig
Bemærk, arrangementerne er åbne for alle Epilepsiforeningens medlemmer
KREDS SYDVESTJYLLAND
Netværkscafé

VARDE SOMMERSPIL, 5. JULI

Vi sætter for tiden den fysiske sikkerhed i højsædet og har skruet

Vi begynder med fællesspisning på

aktivitetsniveauet ned.

Hotel Arnbjerg kl. 18.

Har du en god ide til hvordan vi rent praktisk kan afholde en

7-kanten opfører derefter Jesus Christ Superstar kl. 20.

aktivitet, som du kunne tænke dig at deltage i, så kontakt kreds

Pris: 250,- incl. spisning.

formand, Lars Frich 2890 1990 eller Sydvestjylland@epilepsifor

Begrænset antal pladser.

eningen.dk.

Tilmelding senest 21. juni til Lars Frich,

Du er også velkommen til at kommer med drømme om kommen

Sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

de aktiviteter efter genåbning.

Aflysning af foredrag
Årets generalforsamling er aflyst på grund af Corona-situationen, og vi har samtidig valgt at udsætte det foredrag vi skulle have holdt
med Flemming Rishøj: Livets opskrift.

KREDS FYN
22. maj 2022 Brovandring på den gamle Lillebæltsbro
Tag med en tur hen over den gamle Lillebæltsbro med smuk ud
sigt over Lillebælt og måske få øje på et marsvin oppefra.
Der er nogle regler på broen, se hvilke ved tilmelding.
Tid og sted: 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.
Tilmelding senest 20. april 2022.

18. maj 2022 Hvalsafari på Lillebælt

24.-26. juni ”Vild” weekend i Givskud

Vi tager på hvalsafari med turbåden Mira3, der ligger i Middelfart

En tur for hele familien i Givskud ZOO.

Gamle Havn. Skipper Line Jepsen fører skibet ud i Lillebælt, hvor

Vi mødes på Danhostel Givskud ZOO, hvor spiser vi aftensmad

vi skal spejde efter marsvin. Turen tager ca. 2 timer. Medbring lunt

sammen kl. 18.

og vindtæt tøj efter vejret.

Lørdag er der afgang til Givskud ZOO.

Tid og sted: kl. 13 – ca. 15.30, Middelfart Gamle Havn,

Tid og sted: fredag den 24. kl. 17 til søndag den 26. juni 2022,

Havnegade 84, Middelfart.

Danhostel Givskud ZOO, Løveparkvej 2B, 7323 Givskud.

Pris: 60 kr. pr. person.

Pris: Voksne og børn over 11 år 600 kr., børn 3-11 år 250 kr., børn

Tilmelding senest 15. maj 2022.

under 2 år er gratis.
Prisen dækker ophold på Danhostel, entre til Givskud ZOO og
aftensmad fredag.
Tilmeldingsfrist 15. marts 2022

Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer.
Spørgsmål, kontakt Karin de Stricker på fyn@epilepsiforeningen.dk eller på 3044 9797.
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NETVÆRK OG ARRANGEMENTER NÆR DIG
KREDSMIDTVESTSJÆLLAND
9. marts 2022 Midtvestsjælland inviterer til netværksmøde med

25.-29. maj 2022 Forlænget medlemsweekend i

fællesspisning og hygge

”Smålandshavet” til særlig jubilæumspris

Kreds Midtvestsjælland afholder netværksmøde, hvor vi spiser

Da Epilepsiforeningen har 60 års jubilæum i 2022, tilbyder vi

sammen og hygger os. Der vil være mulighed for kontakt og

medlemmerne denne forlængede weekend til en helt særlig

samtale med andre af kredsens medlemmer.

jubilæumspris.

Pris: Det koster 50 kr. for mad. Drikkevarer er for egen regning.

Tag med til ”Smålandshavet” i Karrebæksminde sammen med en

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

masse andre glade medlemmer.

Skomagergade 38, 4000 Roskilde

Vi skal hygge os, lege, bare være sammen, nyde centret, Karre
bæksminde og Enø, og fredag så kommer der en bus, og kører os
til BonBon-Land.

28. april 2022 Spændende foredrag om dig som pårørende med

Pris: 395 kr. for alle under 18 år – 595 kr. for alle over 18 år – Børn

Diana Lund

under 2 år deltager gratis

Foredraget har fokus på dig som

Deltagerprisen dækker ophold, el, slutrengøring, morgenbuffet

pårørende.

torsdag til søndag, aftenmenu onsdag til lørdag inkl. 1 øl, 1 vand

Diana tager udgangspunkt i

eller 1 glas vin samt kaffe/te og en sandwich og 1 sodavand i

hendes bog ”Jeg er også vigtig

BonBon-land.

– Husk dig selv som pårørende”,

Tilmeldingen på hjemmesiden med tilmeldingsfrist d. 6. maj 2022.

samt hendes egne oplevelser

Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende.

som pårørende. Hun giver dig
konkrete råd og idéer til, hvordan du kan passe på dig selv og din
familie, når du er pårørende til en med alvorlig sygdom.
Tid og sted: 19-21.30 i Teaterbygningen, Bag Haverne1, 4600
Køge

18. juni 2022 Cirkusrevyen på Bakken

Pris: Foredraget er gratis.

Vi inviterer endnu engang medlemmer af Epilepsiforeningen på en

Tilmelding til: Conni Valentin på

festlig aften i Cirkusrevyen.

connipedersen@epilepsiforeningen.dk eller på 5048 8495, med

På restaurant Postgården i Korsbæk skal vi nyde en klassisk menu

sidste tilmeldingsfrist d. 22. april 2022.

med vin.
Opsamling med bus; se tiderne på hjemmesiden. Busafgang efter
revyen kl. 23.45

11. maj 2022 Spændende foredrag med

Pris: 975 kr. pr. person.

Neuropsykolog Meik Nielsen

Deltagerbetalingen dækker bustransport, klassisk menu med vin,

Epilepsiforeningen Kreds Midtvestsjælland invi

velkomstdrink før forestillingen, revybillet, fri bar i pausen og 1

terer til et spændende offentligt foredrag med

programkupon pr. 2 personer.

neuropsykolog Meik Nielsen.

Tilmelding: Hurtig tilmelding tilrådes på hjemmesiden, med sidste

Meik Nielsen har en bred erfaring indenfor neurologiske og

tilmeldingsfrist d. 1. maj 2022. Tilmeldingen er bindende.

neuropsykologiske arbejdsområder samt erfaring med psykiatriske
overbygninger, supervision, undervisning og rådgivning vedrøren
de erhvervsrettede jobindsatser og stresshåndtering.
Tid og sted: 19-21.30 i Roskilde Frivilligcenter, lokale 7,
Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.
Det er gratis at deltage i foredraget. Tilmelding til: Berit Andersen
på midtvestsjalland@epilepsiforeningen.dk.
Husk at skriv navn og adresse, og om du er kørestolsbruger. Sidste
tilmeldingsfrist 6. maj 2022
Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer.
For yderligere oplysninger om arrangementerne, kontakt Berit Andersen på midtvestsjallan@epilepsiforeningen.dk eller på 2064 7647.

Læs mere på epilepsiforeningen.dk
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Formænd og
kontaktpersoner
KREDS NORDSJÆLLAND
13. marts 2022 Chokoladefestival
Tag med kreds Nordsjælland til Chokoladefestival, hvor vi
skal smage på herlighederne, som de 25 chokolademagere
stiller op på festivalen.
Tid og sted: Kl. 11 i Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej
5A, 2450 København.
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn under 12 år.
Tilmeldingsfrist er den 9. marts 2022.
Se mere på epilepsiforeningen.dk for tilmelding og betaling samt kommende arrangementer.
Spørgsmål, kontakt Helle Schmidt på nordsjalland@epilepsiforeningen.dk eller på 6071 8596.

KREDS KØBENHAVN
11. marts 2022 Bowling og middag i Kreds København
Kridt bowlingskoene og tag med Kreds København til en fed aften med både bowling og middag.
Vi bowler fra kl. 18, og kl. 19 er der aftensmad i restauranten.
Tid og sted: 11. marts 2022 kl. 17-21 i Big Bowl,
Gl. Jernbanevej 31, 2500 Valby.
Pris: 50 kr. pr. person.

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

Tilmeldingsfrist 1. marts 2022. Der betales på Mobilepay 41271, mærk: bowling og antal.

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

24. april 2022 Smuk gåtur langs Amager Strandpark

KREDS SYDSJÆLLAND

Vi mødes på hjørnet af ”Søvang Alle” og
”Alléen” som er tæt på Kastrup metrostation.
Vi går en smuk tur langs Amager Strandpark,
hvor vi kan snakke og nyde naturen sammen.
Turen er ca. 4 km. lang. Vi gør stop ved Cafe
Phenix for at få noget varmt at drikke og et
stykke kage.
Tid: 24. april 2022 kl. 13-16.
Tilmeldingsfrist 20. april 2022.
Arrangementet er gratis.

7. maj 2022 Show på Comedy ZOO
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.
Vi mødes på Comedy ZOO og får en lille forfriskning. Vi kender først komikernavnene, når vi kom
mer tættere på datoen. Efter showet spiser vi aftensmad sammen på Riz Raz.
Tid og sted: 7. maj 2022 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.
Tilmeldingsfrist 29. april 2022. Der betales på MobilePay 41271, mærk: Comedy og antal.
Se mere på epilepsiforeningen.dk om tilmelding og kommende arrangementer.
Spørgsmål stilles til Andreas Rasmussen på k obenhavn@epilepsiforeningen.dk

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

Epilepsikonference 20. maj 2022:

”Epilepsi i et jubilæumsår
– hvad er status og hvor går udviklingen hen…?”
Kl. 09.00-09.30: Registrering – kaffe/te, morgenbrød, frugt, juice
Kl. 09.30-09.35: Velkomst ved Lone Nørager Kristensen, landsformand
Kl. 09.35-10.05:	”Epilepsieftersynet 2022 – hvad er status på Sundhedsstyrelsens arbejde…?”
v. Jakob Christensen, formand for Dansk Epilepsi Selskab, overlæge ved
Aarhus Universitetshospital, klinisk lektor ved Aarhus Universitet.
Kl. 10.05-11.35	Paneldebat: Hvordan får vi understøttet den bedst mulige behandling
og r ehabilitering til alle epilepsipatienter i DK?
Kl. 11.35-13.00: Frokost + mulighed for at besøge stande(networke)
Kl. 13.00-16.00: Eftermiddagen byder på i alt seks forskellige workshops**
Kl. 16.10-16.40: Festlig afslutning v. overraskelse
Kl. 16.40-16.45: Farvel og tak for i dag v/landsformand Lone Nørager Kristensen

FORSKELLIGE WORKSHOPS **

Tilmelding via epilepsiforeningen.dk:
• Medlemspris: Gratis
• Ikke-medlemmer: 495 kr.
• Institutions- og firmamedlemmer: Første deltager er til medlemspris, herefter betales 495 kr.
for øvrige medarbejdere/deltagere.

”Epilepsi og udviklingshandicap” – hvordan sikrer vi den bedst mulige
behandling og opfølgning ude på botilbudene?
”Det danske epilepsikirurgiprogram – en status og vejen videre”
”Livet som pårørende; hvordan håndterer man det…?”
”Epilepsi i sen voksenalder”
”Fremtidens epilepsibehandling; hvad venter os, og hvordan spiller
teknologi en rolle?”
”Medicinsk behandling af epilepsi – hvordan får man det bedst mulige
resultat?”

FERIETILBUD

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. 15-17
Afrejse: fredag d. 22. juli kl. 12.

Pris: 3-17 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 fra den
1. marts 2022, hvor du kan se flere detaljer om familiesom
merlejren.

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. 15-17.
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 fra den
1. marts 2022, hvor du kan se flere deltaljer om sommer
lejren.
Spørgsmål, kontakt Lone Nørager Kristensen på
lone@epilepsiforeningen.dk
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FERIETILBUD

Sommerhus
Kreds Nordjylland har et sommerhus i Lønstrup, 200 meter fra Vesterhavet.
Der er plads til 5 p
 ersoner. Huset udlejes hele året med max 14 dage ad gangen,
dog kun på ugebasis i højsæsonen.
Priser:
Uge 13-39 3.000 kr. pr. uge
Uge 40-12 2.250 kr. pr. uge
Prisen er inkl. forbrug.
Telefonisk booking
mandage kl. 19-21 på 7195 9804
eller på mail til

nordjylland@epilepsiforeningen.dk

Campingvogn
Foreningens campingvogn står på First Camp Bøsøre Strand – Fyn, som er en særdeles
børnevenlig campingplads med både inden- og udendørs badeland.
Vognen er med fortelt og fast gulv, og der er op til 6 sovepladser (2 voksne og 4 børn).
Der må ikke medbringes kæledyr i vognen, som naturligvis også er røgfri.

Priser:
325 kr. pr. overnatning i forårs- og
efterårssæsonen.
425 kr. pr. overnatning i perioden
5.-26. juni samt 10.-31. august.
2.900 kr. i ugerne 27-32.
Hertil kommer strømforbrug,
som afregnes ved afrejsen.
Udlejning ved telefonisk henvendelse
på 6611 9091.

Se evt. mere om campingpladsen på bosore.dk

Epilepsiforeningen uddeler legater fire gange om året, til følgende formål:
• At sikre at man modtager det bedst mulige behandlingstilbud; herunder også psykologhjælp
• At afbøde flest mulige afledte psykosociale konsekvenser
af epilepsien for den enkelte
Ansøgningsskemaet finder du på hjemmesiden
epilepsiforeningen.dk
Evt. spørgsmål rettes til socialrådgiver Helle Obel på landskontoret på tlf.: 6611 9091
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