
Stol mer på Catalina 
 - enn på eget nyttårsløfte! 
Mange av oss stiftet bekjentskap med 
energibunten Catalina Åke-Furre på 
medlemsmøtet i november hvor hun presenterte fem nye 

aktivitetstilbud, spesielt for Oslo Syd. 

Hun er utdannet Idrettspedagog ved Norges Idrettshøgskole og har erfaring 
bl.a. med trening for parkinsonister ved Unicare Fram. Flyttet til Nordstrand 
og tok mål av seg til å utvikle tilpasset fysisk aktivitet som har god effekt på 
sykdomsforløpet ved å hindre inaktivitet og øke selvstendighet i hverdagen.  

 1

Oslo Syd Parkinsonforening 
Gledelig Jul & Godt Nytt År
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Oslo Syds Skatte-
kiste på inter-

net 

Har du vært der og 
sett på alle skatten 

472 36 093 

Ring, send SMS 
eller mail til 
catalina.aaker@gm
ail.com  for på-
melding til din 
aktivitet. 

Smarte hjem 

Les mer om 
dette 

fenomenet 
på neste side.

ÅRSKALENDER 
4. Feb og 8. Apr samt 16. 

Sep og 18. Nov 
medlemsmøter på 
Lambertseter Gård. 
Sommertur: 4. Juni

Å
ÅRSMØTE 

Årsmøtet 4. Februar. 
Det er tryg å møte opp: 

fordi alt er godt 
forberedt - også i 
Valgkomiteen :-)

Å
NYTTÅRSLØFTE 

Alle vet at trening er 
ikke bare godt men 

best for kroppen. Meld 
deg på L:illeLørdag så 

er du mer forpliktet.

Å



Norske smarte hus med 
Stemmestyrt Assistent: 
«Smarthus-teknologi gjør hverdagen 
enklere, mer komfortabel og kan spare 
deg for betydelige strømutgifter» 

Smarte Hus er et hus med tekniske 
løsninger som understøtter/forenkler 
hverdagen og gjør det lettere å være der. 
Disse tekniske løsninger dekker tre 
hovedområder og på følgende måte: 

A: Kontrollere: Er dører åpne/låst, står 
kaffetrakteren på eller av, er vinduet 
lukket, er vannet stoppet til badekaret 
osv. osv. 

B: Slå på/slå av: Lys, radio/TV, 
kaffemaskinen, støvsuger, etc. etc. etc. 

C: Helse/Pleie og omsorg: Alarmtiltak 
basert på målinger av temp, blodtrykk, 
etc. - tilkoplet alarm- og helsevurderings-
sentral samt kontrollere medisinbruk, 
humør og velværegrad ved spørsmål & 
svar. 
Noen husker kanskje at jeg skrev om 
dette for et år siden. Nå er det 
spådd å bli «årets julegave». 
De som er nysgjerrige, er 
velkommen til en demo hos meg 
- i mitt smarte hus :-) 

De fem tilbudene er presentert 
i mer detalj på våre hjemme-
sider. 

Jeg erkjenner at det er vanskelig å lese teksten 
på bildet over. Ikke desto mindre må jeg inn-
rømme at det er med en viss hensikt: Å friste 
deg til å finne fram på våre hjemmesider. Eller 
kanskje an du få du et barnebarn til å vise deg? 
Du vil da se bildene over - med lesbar tekst og 
da vet du også at du har kommet frem!
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CATALINA ÅKE-FURRE - HVA ER EN IDRETTSPEDAGOG? 
Det er en yrkesgruppe som er ukjent for mange; En som tilrettelegger 
for fysisk aktivitet og helse på bakgrunn av idrettsvitenskap, 
pedagogikk og didaktikk. Jeg vil gjerne bidra til å skape gnisten igjen 
for såvel parkinsonisten som dens pårørende. Min erfaring med 
hvordan man kan utfylle hverandre i et tverrfaglig team har vært lærerik 
og gitt meg trygghet i min sær-faglige rolle som idretts-pedagog. 

Catalina er på Facebook med oppdatering av aktivitetstilbud


