
 

   Hej! 

 Nu är det äntligen dags igen! Vi kör en ny ungdomsträff med Epilepsiföreningen 

lördagen den 17 juni! Denna gången har vi valt att erbjuda två alternativ av den 

enkla anledningen att alla kanske inte kan/vill/vågar/får åka till Tivoli i 

Köpenhamn. Vi har valt att åka till Tivoli för att det är närmre än Liseberg men det 

ställer också lite större krav på oss då det, faktiskt, ligger utomlands! 

Så här har vi tänkt oss dagen: 

Vi samlas på Malmö C kl 12.00 för avfärd med tåg över sundet. Tivoli ligger 

mittemot Huvudbangården i Köpenhamn så det är lätt att ta sig dit. På Tivoli kan 

man välja om man vill åka karuseller eller bara strosa runt och ha det dejligt. Det 

finns gott om spelhallar och butiker, glasskiosker och restauranger. Just den här 

lördagen avtäcker de en stor skateramp med uppvisning av professionella skate-

are. Vi fikar, äter middag och har roligt tillsammans och åker hem vid 19-tiden och 

är åter i Sverige vid 20.00- 20.15.  

Det man måste tänka på när man åker till Danmark, som ju som sagt är 

utomlands även om det är nära, är att ta med sig apotekslistan på ev mediciner 

som man måste ha med sig. Dessutom måste man ha med sig antingen pass 

eller legitimation utfärdad av polisen, vanligt ID-kort utfärdat av bank gäller 

inte för återinträde i Sverige. 

Ovan krångel är anledningen till att vi har ett alternativ till den här träffen, 

nämligen ett besök på Pannkaksladan i Höganäs. Det är en mycket lugnare miljö, 

man kan promenera, kela lite med djur och/eller hyra Segways. De har även lite 

spelmaskiner, men framförallt har de PANNKAKOR!!! I alla sorter, färger och 

storlekar. Med massor av tillbehör. Gluten-, mjölk- och äggfria pannkakor finns för 

oss allergiker och veganer. Vi möts upp i Hässleholm eller Helsingborg, beroende 

på var ni kommer ifrån. 

Oavsett om vi hamnar på Tivoli eller Pannkaksladan så kostar aktiviteten bara 

100:-. Allt ingår! (Utom spel, souvenirer och annan shopping!) Även resor till 

uppsamlingsplatser ersätts! Så kom igen, häng med! Ledsagare välkomna! 

Frågor? thoniaroth@hotmail.com eller 073-504 80 08 

Anmälan till fredrik@epskane.se eller 070-666 22 42 senast 12/6 

 

Hälsningar Thonia, Fredrik, Marie och Jennifer 
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