Julehilsen fra Oslo Syd
Det er alltid spennende når et års regnskap skal avstemmes og gjøres opp; Er alt
med, går det opp? Er det uttrykk for årets aktiviteter og får vi revisors godkjenning? Ja,
det er mange måter å se/si det på: avhengig av erfaringer, utdanning, smak & behag.
Jeg gjør det på denne måten; ved anekdoter, beskrivelser og refleksjoner, god lesning:

Hvem er vi - hva vil vi #1
Oslo Syd skall være en hyggelig
møteplass hvor alle kan utveksle
erfaringer og bli informert.
Dette gjør vi mest og best på våre 4
medlemsmøter på Lambertseter Gård
med såvel faglig som kulturelt innslag. I
tillegg tar vi pauser til mingling samt
serverer verdens beste kringle + kaffe &
tee.
!

Hvem er vi - hva vil vi #2
Vi ønsker å fremstå som en aktiv forening
ved å kombinere det faglige og sosiale
samt stimulere til at såvel Parkinsonister
som pårørende fungerer best mulig.
Her nevnes Mandagsklubben med Strikktrening med fysioterapeut, sosialt samvær
med mat til pensjonist-priser - så Quiz - og
til slutt timen med logoped.

Mandagsklubben på Oppsal

a

Hva kan vi vente i 2018?
I tillegg til ovennevnte tar vi med
«Sommerturen» sammen med de øvrige
foreninger i våre to fylker. Bildet til høyre
er fra i sommer hvor vi hadde omvisning i
Vigelandsparken.
Vi har også en Bridge Klubb i kjømda og
alle som er interessert - som kan spille/vil
lære - ta kontakt (rennyba@online.no)
Har du tanker eller ideer til andre tiltak
a
eller aktiviteter så nøl ikke med å ta
kontakt - ingen er for små og kanskje fører
ditt forslag til noe større!

Se flere bilder på våre nettsider:

Dato for medlemsmøtene i 2018
på Lambertseter Gård 18:00 2030

www.parkinson.no/oslosyd

5. februar: Årsmøte + Om Jo Nesbø
16. april : ordinært medlemsmøte
17. sept. : ordinært medlemsmøte
19. nov. : ordinært medlemsmøte
a

Vi kan når vi vil og det blir lagt tilrette ....

To viktige prosjekter i 2018
Jeg har tidligere omtalt PakinsonNetprosjektet, igangsatt av Helsemenisteren
hvor penger allerede er bevilget i
statsbudsjettet. Les mer om det her:
www.parkinson.no
- et nytt er i kjømda i Oslo Kommunes
regi, hvor målet er å avdekke tjenester og
hvilke faglig kompetanse trenges når en
Parkinsonist vil klare seg selv, og belaste
pårørende mindre.
a

.. og av og til kan teknologi bidra også :-)

Følg med på våre hjemmesider på internett: https://tinyurl.com/OsloSyd

