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C lu b L a S a n ta

er højst sandsynligt derfor, du har aldrig har
hørt om vores gruppe før. Den er forholdvis
ny, men vi vil rigtig gerne sprede kendskabet
til gruppen.
Jeg følte personligt selv at der manglede
en gruppe for unge, som var i et miljø med
Huntington Sygdom. Det er fuldkommen

Er du ung (18-25år) og har HS i
familien, så inviteres du hermed til
Club la Santa i Spanien.

underordnet om det er ens mor, far, andet nært
familiemedlem, eller en af ens gode venner.
Fordi du ved ligesom godt som jeg, at det,
uanset relationen, til tider er hårdt at leve med
én som lider af Huntington Sygdom.

Diana Mehlberg

OM #HS_UNG
Vi en gruppe af unge, til unge, som er berørt af
Huntingtons Sygdom. Det er en gruppe som har
mange aspekter, i form af støtte til hinanden,
sociale aktiviteter, gode råd og spørgsmål mm.
Alle skal altid føle sig velkommen, og vi
bestræber os på at få budskabet, og fællesskabet

Jeg er 21 år gammel, og genbærer af HS. Jeg er

ud til så mange som muligt.

nummer 3 ud af en søskendeflok på 5. Jeg valgte

Først og fremmest tænker du sikkert: ”Hvorfor

af blive testet for HS, da jeg fyldte 18 år. Dette

et hashtag?”. Der er to årsager, dét giver et ungt

ændrede mit liv, det var en lettelse at få svar.

look, og ydermere vil vi kunne identificere os

Jeg har måtte fra-og tilvælge nogle ting, for at

på diverse sociale medier.

komme på rette spor.

Med dette hashtag kan vi dele vores oplevelser
med andre og hinanden, under vores tag:

Turen til Club La Santa

#HS_UNG.

Der er afrejse fra Københavns lufthavn d.

Malou Altintas

22/6-2018 og hjemkomst d 29/6-2018. På Club
La Santa får du en overdådig buffét af sport
og motion, wellness og sociale aktiviteter, i
et behageligt varmt klima. Vi skal opleve den
fantastiske stemning, der inspirerer til at
dyrke det aktive og sunde liv. En stemning, der
bringer det bedste frem i dig, opløfter dig og
gør dig glad.
Egenbetaling 2000 kr,- Incl fly og hel-pension.
Det er først til mølle, og pt. er der kun 3 pladser
tilbage.

Jeg er 21 år gammel, og medstifter af

Ved tilmelding samt spørgsmål, bedes I

ungegruppen. Jeg stiftede gruppen sammen

kontakte:

med Diana Mehlberg i november 2017. Det

Malou: + 45 50 94 03 10

Du er velkommen
til at blive
medlem af vores

malou@huntingtons.dk

facebookgruppe:

Diana: + 45 51 41 40 48

#HS_UNG

2 diana@huntingtons.dk

