
Oslo Syd – 31. oktober 2018 

Noen lurer kanskje på om han forman har tatt for mye Møllers 
Tran? Det kommer jo nyhetsbrev stup i et?!? Forklaringen 
denne gangen er todelt - det frøste ganske interessant: 
I forrige nyhetsbrev, hadde jeg med en «Aktivitets-kalender», 

(slik som den nedenfor), men det var ikke satt inn datoer der – bare xx! 
Så det å komme tilbake for å rette opp dette, tør være en plausibel 
grunn!?!  Dessuten fant jeg et par andre saker som jeg mener kan 
være av interesse for flere. Så vær så god, - ikke vær så redd for  å 
bruke «delete knappen», for husk at alle ligger i Skattkista på web´n. 

Oslo Syds Aktivitetskalender: 

2018: 

19. Nov Medlemsmøte på Lambertseter Gård (18:00 – 20:30) 

2019: 

04. Feb Medlemsmøte m/Årsmøte.                  (18:00 – 20:30) 

08. Apr Medlemsmøte på Lambertseter Gård (18:00 – 20:30) 

04. Jun Sommertur 

16. Sep Medlemsmøte på Lambertseter Gård (18:00 – 20:30) 

18. Nov Medlemsmøte på Lambertseter Gård (18:00 – 20:30) 
 
Våre web- (eller -hjemme sider): 
  -  www.parkinson.no/oslosyd 
 

Har du vært inne på våre 
egne hjemmesider (= web-
sider) i det siste, for å sjekke 
om det er noe nytt eller når 
det er neste Mandagsklubb? 

osv. osv. Nettadressen står ovenfor, ellers er det bare å trykke her og 
så se til øyet blir stort og vått! 

 

Nov 19.  Medlemsmøte - Lambertseter Gård 

Nye Medlemstilbud: 
  - Idrettspedagog Catalina Åker-Furre 

 
Hun kom som en stormvind til Styret i 
Oslo Syd, etter å ha gjort sine hoser 
grønne i generalsekretariatet. Det passet 
bra fordi Catalina er i ferd med å etablere 
seg på Nordstrand og har mye kunnskap 
og ikke minst erfaring på Parkinsonisme 
bl.a. ved Unicare Fram. Selv sier hun: 
 

Som Idrettspedagog ved Unicare Fram AS har jeg tilegnet meg 
erfaring og kunnskap om brukergruppen som jeg gjerne vil 
videreutvikle. Der har jeg sett hvordan økt fysisk aktivitet kan bidra 
positivt for den enkeltes helse -  med alle former for gruppetimer og 
individuell trening. 

Allerede nå, har hun på våre vegne, 
søkt om penger til en aktivitetsdag 
hos Ekstrastiftelsen kalt: 
«Bevegelsesglede i Fellesskap». 
Målet er å få i gang et første tilbud og 
prøve ut interessen for tilpasset 
gruppetime i sal – første halvår 2019. 
Stedet er allerede lokalisert og det blir 

tilbud om trening tilpasset fysisk evner samt en felles sosial samling 
med subsidiert lunsj midt på dagen. 
Dette er eksempel på medlemstilbud på «blå resept», men Catalina 
har mer i erme; også «ikke subsidierte» aktiviteter - eks: Meld deg på 
Ridderuka 24.3.19 – 21.3.19 med Idrettspedagogen som turleder og 
koordinator. 
Hun er også i gang med et spesielt Yoga kurs for parkinsonister – Se 
lenger ned i dette nyhetsbrevet. 
Kom og møt denne stormvind av en idrettspedagog som presenter alt 
dette i detalj på medlemsmøtet 19. nov! 
 

___________________________ 



19. nov – Medlemsmøtet fortsetter 
Sissel Kvambe: 

- Kan helsa bli bedre med musikk & humor? 

For  Sissel handler livet om 2 ting; Aktiv 
omsorg for andre og Musikk. Da hun 
pensjonerte seg som sykepleier fortsatte 
hun å arbeide som reisende musiker og 
artist. Hun synger egne, og andres viser 
- alt fra frekke viser til de mer etter-
tenksomme og jodler, krydret med 
verbalhumor - Et lystig program!  

Sissel har bodd mange år i Nord-Norge, så det blir en del nord-norske 
innslag. Hun deler også litt av sin erfaring som musikalsk sykepleier, 
og forteller litt om viktigheten av musikk og humor i forskjellige faser av 
sykdom. Hun har turnert land og strand rundt, både for Folke-
akademiene, Rikskonsertene, og i Finland for Foreningen Norden. 

Hun har også med sin, som brukes som besøkshund, og som har et 
eget lite show med morsomme kunster. 

Parkinsonsforbundet smir før jernet blir kaldt! 
Statsbudsjett 2019 
I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å fjerne 3 millioner kroner i 
midler til informasjon om nevrologiske sykdommer. Norges Parkinson-
forbund har vært i høring i Helse- og omsorgskomiteen for å fortelle 
hvorfor det er så viktig at disse midlene ikke fjernes! Se høringen ca. 
30 minutter ut i filen. 

Klikk her for å se høringen! 
 

Kostnadseffektiv metode mot uspesifiserte ryggsmerter.  
  - www.MedIYoga.no 

MediYoga er en svenskutviklet 
terapeutisk yogaform som har oppnådd 
gode resultater når den moderne- lever 
godt sammen med  skole- medisinen. De 
fleste Helsetjenesten kan akuttmedisin 
og MediYoga er et helt filosofisk system 
som har som mål å støtte vår egen 
legning. 

Skolemedisinen er proff på̊ akuttmedisin, 
mens yogaen er et holistisk system som reduserer stress og arbeider 
mot en dypere balanse. Instruktørene og terapeutene arbeider ofte i 
helsevesenet og har MediYoga som et kompletterende verktøy i sin 
hverdag. Det beste fra to verdener: Medisinsk Yoga = MediYoga. Meld 
deg på og prøv dette nå: catalina.idrettspedagog@gmail.com  
 

Har du også problemer med å forstå og kommunisere 
med Parkinsonisten? 
  - Hvordan få dialogen til å flyte med en Parkinsonist? 
 

Logoped Serilinn Erlandsen (i 
bildet til venstre) vil snakke om 
hva som gjør at stemmen blir 
annerledes, hvorfor den gjør det 
og hvilke tiltak som kan være 
bra som mottrekk. Hun vil først 
gjennomgå̊ stoffet fra podiet og 
deretter jobbes det i grupper for 

å fordøye stoffet og dele av egne erfaringer. 
Til slutt tar vi en oppsummering og samler Logopedens anbefalinger 
med konklusjoner under gruppearbeidet. Dette vil foreligge som 
dokumentasjon på̊ Oslo Syds hjemmeside etter kurset. Målet er at vi 
sammen skal få økt kunnskap, samt utvikler og får trenet på̊ teknikker 
som kan lette hverdagen angående kommunikasjon. 

Meld din interesse ved å ringe 472 53 446 eller mail til: serilinn@gmail.com  
 

  


