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At leve med sclerose  

Scleroseforeningen kæmper for en verden uden sclerose og for en bedre hverdag for alle, 
der har sclerose inde på livet. 

Birte Vestergaard kom   
i 2007 med i 
bestyrelsen i 
Scleroseforeningens 
lokalafdeling 
Brønderslev-Hjørring, 
og har siden 2021 
været bestyrelses-
formand.  

Vi har en god lokal-
afdeling, som holder 
medlemsarrange-
menter cirka 10 gange 
om året – primært i 
Idrætscenter 
Vendsyssel i Vrå. 
Vi tilbyder også 
caféaften den tredje onsdag i måneden i henholdsvis Hjallerup, Brønderslev og Hjørring. 
Alle kan deltage i vores caféaftner, og det næste arrangement i Hjørring afholdes 15. marts. 
Man tilmelder sig bare på lokalafdelingens hjemmeside og betaler selv for maden. Til en 
caféaften samler vi et sted mellem 10 til 25 deltagere. Vi begynder kl. 17.30 og slutter, når 
vi er klar til igen at gå hver til sit efter en god og givende snak over maden, fortæller Birte 
Vestergaard, som du kan kontakte på tlf. 60 15 48 75, hvis du vil vide mere om lokal-
foreningens aktiviteter eller deltage i et arrangement.  

Birte Vestergaard fik diagnosen sclerose tilbage i 1992. Da hun i 2015 gik på pension, fik 
hun Dronningens Fortjenstmedalje for tro tjeneste gennem 40 år. Det var 40 gode år på 
jobbet som socialpædagog, hvor der heldigvis var mulighed for nedsat tid, da der var 
brug for det. Samt skånejob i den sidste periode. 
 

     Læs videre på næste side…  

 

 

 

 

Jeg er frivillig i Scleroseforeningen Brønderslev-Hjørring 



 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

Nu bruger jeg en del tid på frivilligt arbejde i scleroseforeningen. Jeg er for eksempel 
indsamlingsleder i vores lokalområde, når der 10. september er landsindsamling. Her vil 
jeg gerne opfordre flere til at være med, da det er en god anledning til at være med til at 
gøre en kæmpe forskel i kampen mod sclerose. De indsamlede penge går ubeskåret til 
forskning, fortæller en engageret Birte Vestergaard.  

Et personligt medlemskab i scleroseforeningen koster 435 kr. og et husstandsabonnement 
650 kr. årligt. Det giver adgang til foreningens mange forskellige tilbud, som bl.a. omfatter 
gratis psykologhjælp, personlig socialrådgivning samt adgang til samtale med læge og 
tilbud om ophold på et af foreningens to sclerosehospitaler. Der er også halv pris på 
ophold i Dronningens Ferieby i Grenå, hvor man kan deltage i kurser og forskellige camps 
eller bare nyde den skønne Ferieby. 

YOU GO er tilbage 1. maj 2023. Her arrangerer vi en god gåtur i Hjørring, som er tilgængelig 
for alle, og hvor alle er velkomne til at gå med og samtidig støtte scleroseforeningen. 
Vi sælger også karklude strikket af frivillige. Og den sidste weekend i september sælger vi 
danske æbler - både for at tjene penge til foreningen, men mest for at være synlige. Vi ved, 
at mange med sclerose og deres pårørende får meget ud af hovedforeningens tilbud og at 
deltage i de lokale arrangementer, hvor man mødes med andre, som også har sclerose 
inde på livet, fortæller Birte Vestergaard.  

Scleroseforeningens lokalafdeling Brønderslev-Hjørring er én blandt mange foreninger, 
som giver tilbud indenfor det frivillige sociale felt. Vil du vide mere om de mange andre 
tilbud eller dine muligheder for at blive frivillig i Hjørring kommune, er du velkommen til 
at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i Frivilligcenter Hjørring og træffes på 
tlf. 24 26 40 70. 

 

Frivillige FORTÆLLER 

Vil du vide mere om muligheder i den 

frivillige sociale verden, kan du kontakte 

Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i 

Hjørring, hvor åbningstiden er: 

tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Du er også velkommen til at ringe til 

koordinator Mette Jakobsen 

på tlf. 24 26 40 70 


