
 
skal være en hyggelig møteplass hvor medlemmer deler 
erfaringer og holder seg informert. Vi ønsker å fremstå̊ 
som en aktiv forening ved å kombinere det faglige og det 
sosiale til beste for så vel parkinsonister som pårørende. 
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Medlemsmøte mandag 8. april 
Lambertseter Gård: 18:00 - 20:30 

 
18:00 - 18:05 Åpning/Velkommen/Info 

Kjøkemester: Tor H. 
 

18:05 - 19:00 ParkinsonNet.net – Hva betyr dette for oss? 
  Fysioterapeut: Per Olav Wold-Olsen 

Få kan så mye om Fysioterapi og Parkinson-
isme som Per Olav. Han har begynt ved UiO 
Ullevål, nevrologisk avdeling, spydspissen i 
prosjektledelsen ved ParkinsonNet.net sammen 
med Helsedirektoratet. Det er bare en ting å si 
om dette: Rett mann på rett plass! 

19:15 - 20:15 Karsten Alnæs' innsikter om to sider av 
kjærligheten         Noe av det første forfatter Karsten Alnæs 

presiserer når pressen besøker ham i 
eneboligen han deler med sin kone Nina på 
Sørli, er at kjærlighetsromanen hans ikke er 
selvbiografisk. 
- Det er to sider ved kjærligheten som jeg er 
opptatt av. Den første er det banale som er 
knyttet til forelskelsen. Min yndlingspoet 
Fernando Pessoa har skrevet et dikt om 

kjærlighetsbrev; de er latterlige, og det er de som skriver dem, men til 
syvende og sist er kanskje den som aldri har skrevet et kjærlighetsbrev 
den aller mest latterlige, siterer forfatteren. 
 
 

20:15 - 20:30 Loddtrekning / Avslutning 
  Kjøkemester: Tor H. 



 
skal være en hyggelig møteplass hvor medlemmer deler 
erfaringer og holder seg informert. Vi ønsker å fremstå̊ 
som en aktiv forening ved å kombinere det faglige og det 
sosiale til beste for så vel parkinsonister som pårørende. 

Medlemsmøte 8.04.2019 Renny B. Amundsen  www.parkinson.no/oslosyd 

 

 

Mandagsklubben utvidet med faglig tillegg. 

- Mandag 25  mars 2019 

Vi har arbeidet litt i det stille for å søke dekning av utgifter til av og til å 
utvide mandagsklubben med et faglig innslag. Det vil f0regå på 
styrerommet til frivillighetssalen – altså på samme sted og tid som 
normalt har quiz. Først ute er vår kjære pedagog Serilinn med tema som 
på finspråket kalles: Dysphagy og som vi kan kalle: Skjult Svelg-
problematikk ved Parkinson. Dette handler altså om at 

når Parkinsonisten får klaffen for sent igjen får de ofte mat i luftveiene. 
Hvordan kan det unngås – hva slags mat kan anbefales? 

 

Serilinn på et av våre medlemsmøter på Lambertseter gård. 


