
Godt Nytt År 
Det er nytt år, med nye 
muligheter - det blir som å 
få blanke ark med farge-
stifter til. Jeg starter her 
med et ark og håper alle 
finner noe av interesse. 
 

 

 
Kultur- og Jule- 
Tradisjoner 
Vi ble utfordret til å vise hva 
en norsk jul er, ved at vi 
hadde en utvekslings-
student fra USA på besøk i 
år. Jeg kjente hennes onkel 
som Facebook-venn, og vi 
«adopterte henne» mens 
hun gikk på sommerkurs på 
Blindern. 
Det ble enda klarere for oss 
at vi har mange gode 
tradisjoner å ta vare på og 
at det er lettere å forklare 
dem når man kan vise og 
demonstrere dem - der og 
da. Vi hadde flaks da hun 
selv fikk mandelen i grøten 
og kunne åpne esken med 
marsipangrisen. Jeg tror 
også det hjalp litt med tekst 
på engelsk for så vel 
hjemmelaget tunge og 
lamerull som skinke og 
sylte! 

 
 

 
Julegrøt med mandel - Tradisjonen 

Oversetter for å sammenlikne kulturer: 

 

Medlemsmøte 4. 
februar 
Med fare for at dere nå har 
drømt dere bort i julenøtter, 
eller oksetunge, vil jeg lette 
litt på sløret når det gjelder 
kommende medlemsmøte - 

 

4. feb. kl 18:00 på Lambert-
seter gård: Vi  starter med 
ordinært Årsmøte - herved 
annonsert, og du som 
medlem er innkalt. De som 
ønsker noen av saks-
papirene på forhånd, kan gå 
til 
www.parkinson.no/oslosyd - 
du finner det etterhvert som 
de foreligger, under 
Skattekista (nederst, midt 
på førstesiden). Hele 
årsmøte-dokumentet blir 
tilgjengelig ved møtets start. 
Til slutt vil jeg komme med 
en utfordring eller kanskje 
snarere en oppfordring: 
Still mannsterke opp på 
foreningens Årsmøte. Du får 
mye nytt og nyttig 
informasjon og det blir litt 
morsommere å følge med 
og kunne nyttiggjøre seg 
våre medlemsaktiviteter. 
Dessuten er alt klargjort på 
forhånd - også 
valgkomiteens innstilling, så 
du blir ikke kuppet til noe 
som helst - om det ikke 
skulle passe deg da !?! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Medlemsmøte 4 februar (fortsatt) 
Her møter du en 

av oss: 
Parkinsonisten og 

forfatteren som 
samlet 140 

mennesker på sin 
lansering av 

boken «Hjernen 
på godt og vondt» på Litteratur-huset i desember. Jan har besøkt oss 
tidligere med foredraget «Parkinson - Shaken, not stirred»,  som han 
nå har holdt for mer enn 1400 mennesker over hele landet. 4. februar 
kommer han til medlemsmøte. med sin nye bok: «Et foredrag og en 

bok for alle ….... som har en hjerne». 
Nye 
Aktivitetstilbud 
Mange husker sikkert at vi 
fikk kontakt med idretts-
pedagogen Catalina Åker-
Furre i fjor høst. Etter 
utdannelse og jobb, bl.a. på 
Fram Rehab, vil hun nå 
hjem og etablere seg på 
Nordstrand. Catalina har 
utviklet flere aktivitetstilbud 
spesielt tilpasset for 
Parkinsonister og til 
favørpris for våre 
medlemmer. De ble 
presentert på siste 
medlemsmøte og noen er 
startet opp allerede. Om du 
vil se nærmere på hvilke 
som passer deg best, 
klikker du her, og så kan du 
ringe Catalina eller sende 
en mail som din påmelding! 

 

 
 

 

Parkinson-uka	11.	–	15.2019	
Savalen Fjellhotell & Spa 
Dette blir  6. gang uken 
arrangeres og de legger 
vekt på: 
Matopplevelse, natur og 
Friluftsliv, Trim, Trening og 
spabehandling samt sang & 
dans. 
Klikk her for etaljer/bestilling. 

 
 


