
Program 
Jubilæumsfest og Landsmøde 

den 19-22. maj

Kære alle 
 

Så er der ikke længe til, at vi mødes til en tætpakket forlænget weekend, som
Musholm danner rammen om.

 
Det er efterhånden et ret fedt program, der er stablet på benene, og som

adskiller sig lidt fra andre Landsmøder. Vi skyder i gang med en kæmpe fejring af
vores 50 års jubilæum, som fredag efterfølges af masser af aktiviteter og

workshops, der blandt andet tager afsæt i vores nye strategi. 
Lørdag er det tid til den ordinære generalforsamling, som traditionen tro også

bliver afsluttet med en fest.
 

Det bliver en weekend med glæde, gensyn og forhåbentlig grin. Jeg glæder mig!
 

De bedste hilsner
 

Simon T. Jespersen
Formand

 





Fredag den 20. maj

Tid 

Kl. 8.00-10.00

Program 

Morgenmad

Sted

Evald K & lok. 1 + 2

Kl. 10.00-17.00 Hele MusholmMere for Flere

Mere for Flere er fællesskab og foreningsliv. Rundt omkring på Musholm vil der være alle
mulige aktiviteter, som du kan deltage i; kor, male workshop, skattejagt, parasport, forsker
tipi, bål og snobrød mm. Derudover kan du deltage i strategi workshops, der dykker ned i
den nye strategi, som du modtager i postkassen den 6. maj. 

Du finder oversigten over aktiviteter, tid og sted på næste side.

OBS: vær opmærksom på at der er tilmelding til strategi-workshops. 

Kl. 18.30

Kl. 20.00-21.00

Middag
 

Tal og Mogensen

Evald K & lok. 1 + 2
 

Lokale 3
Direktøren fremlægger årets regnskab og fortæller mere grundigt om foreningens økonomiske
situation, samt svare på spørgsmål til årsregnskabet for 2021. 
For at det ikke skal vi for kedeligt tager han guitaren med og krydrer fortællingen med lidt saftige
John Mogensen-hits, som passer til lejligheden. 

Kl. 20.00 Hygge og Pub-quiz Evald K
Tid til hygge, snak, brætspill og pub-quiz v. Simon. Vi quizzer i Restaurant Evald K og spiller
spil i lokale 1 + 2. Er vejret godt, så mødes vi omkring bålet. 

Baren lukkerKl. 01.00



KL. 10.00-12.00
KL. 10.00-11.30 
KL. 13.30-15.00 

Annonceres under frokosten
KL. 14.00-16.00
KL. 14.30-17.00
KL. 15.00 - 17.00
KL. 15.00 -17.00

Hele dagen
Hele dagen
Hele dagen

Kl. 10.00-12.00 + 13.00-16.30

Strategi workshops
Kl. 10.30-12.00 + 14-15.30
Kl. 10.30-12.00
Kl. 14-15.30
Kl. 10.30-12.00
Kl. 14-15.30

Male workshop
Parasport: Elhockey
Parasport: Powerchair floorball

 (evt.) Fællessang
Kor
Bål & snobrød ( i godt vejr)
Design af udendørsarealer på Musholm 
3D-print

Brætspilscafé
E-sport (medbring selv devises)
Div. udendørs spil (kongespil, stigegolf mv.)

Café & forsker-tipi v. RCFM

Mere Værdi (Fundraising-teamet)
Mere Indflydelse (Handicappolitisk afdeling)
Mere Opmærksomhed (Kommunikations afd.)
Mere relevans (Medlemsafdelingen)
Diagnosegrupper (Medlemsafdelingen)

Frokost kl. 12-13 i Evald K, udenfor og lokale 2. 

Aktivitetshus
Hallen
Hallen

Evald K
Lokale 1
Plænen
Aktivitetshus
Reception

Pejsestuen
Forvandlingshulen
Plænen

Lok. 3 + 4 + Tipi

Bibliotek
Lok. 2
Alrummet
v. elevator
Himmelrum

AktivitetTid Sted

Mere for flere
- PROGRAM

Husk tilmelding til 
strategi workshops: 

 
Læs mere her

 
Deadline den 16. maj

 
 

Til alle de andre aktiviteter
møder du bare op

 
Vi glæder os til at se dig! 

OBS: ret til ændringer forbeholdes

Læs strategien her:

https://muskelsvindfonden.dk/tilmeld-dig-de-strategiske-workshops-til-landsmoedet/


Lørdag den 21. maj

Tid 

Kl. 8.00-10.00

Program 

Morgenmad

Sted

Evald K & lok. 1 + 2

Kl. 9.00- 11.00 Hallen             Registering til valg

Husk at tjekke dit kontingent og indtaste de sidste 4 tal i det cpr. nr. på din medlemsprofil,.
Så er du klar til at stemme under Landsmødet. Vi sidder klar til at assistere, hvis du har brug
for hjælp. 

Kl. 10.00-19.00 Børne LM Aktivitetshuset

Børne Landsmødet skal lave MGP og får besøg af Silja fra Ramasjang og Science-piraterne. 
 Børnene afleveres i Aktivitetshuset til Muskeltererne, som er sammen med dem  hele
dagen,. De spiser sammen kl. 18.00, og hygger bagefter, inden de sammen dukker op til
festen i hallen. 

Kl. 11.00-16.00 Generalforsamling Hallen

Landsmødetaler: Monica Lyloff fra #1millionstemmer
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab 2021 og budget for 2022
Fremlæggelse af "Mere for Flere" og indblik i fredagens workshops
Spørgsmål og kommentarer til strategien
Indkomne forslag
Valg af formand, næstformand og repræsentantskab

Program:                                                                                                                           Dirigent: Bruno Månsson

Festmiddag Kl. 19.00 Hallen

Liveband og hygge Kl. 22.00 Hallen & lok. 1 + 2

Baren lukkerKl. 02.00



Søndag den 22. maj

Tid 

Kl. 8.00-10.30

Program 

Brunch

Sted

Evald K & lok. 1 + 2

Kl. 11.00 Reception Tjek ud

Kl. 10.30 Hal aktiviteter Hallen
Er du ikke klar til at tage hjem? eller skal du vente på en i repræsentantskabet, så er der
aktiviteter for store og små i hallen. 

Kl. 10.30 Repræsentantskabsmøde Lokale 3
Første møde i det nye repræsentantskab.

...Måske vi ses til sommerens aktiviteter?

Læs mere her: www.muskelsvindfonden.dk 

Kom godt hjem

Jubilæumsindsamling 
I over et halvt århundrede har Muskelsvindfonden skabt livsglæde og været med til 

at forme det gode liv for mennesker med muskelsvind. 
Påtænker du at give os en gave i forbindelse med jubilæet, må du meget gerne 

veksle den til støttekroner - Læs mere her: Indsamling
 

Tusind tak for din støtte.
 

http://www.muskelsvindfonden.dk/
http://www.muskelsvindfonden.dk/
https://indsamling.muskelsvindfonden.dk/fundraisers/muskelsvindfondens-50-ars-jubilaeum

