
Årsberetning for 2019 

 Parkinsonforening Oslo Nord, lokalforening under Oslo og Akershus fylkesforening 

Foreningen dekker åtte bydeler: Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grønland, Nordre Aker, Sagene og 

Stovner og hadde per 10.07.19 214 medlemmer, herav 156 hovedmedlemmer, 24 nærmeste 

pårørende og 34 støttemedlemmer. 

Parkinsonforening Oslo Nord lå nede i 2018 og foreningen ble revitalisert av en gruppe opprettet av 

fylkesforeningen og nytt styre ble valgt på årsmøtet 12. februar 2019: 

Trond Hasund 

Bjørg Olsen 

Ann-Helen Johnsen 

Susanne Meuthen 

Liselotte Krebs 

Hildrun Tyldum 

Årsmøtet vedtok at det nye styret skulle konstituere seg selv, og vurdere om noen av 

styremedlemmene skulle velges for ett år. Styret fikk også fullmakt til å rekruttere enda et 

styremedlem samt utnevne valgkomite.  Styret har også rekruttert revisor: Kristin Hansen. Inger Østli 

Kjeve er rekruttert som varamedlem. Etter konstitueringen og per 31.12.19 hadde styret denne 

sammensetningen: 

Leder: Hildrun Tyldum  

Nestleder: Ikke formelt utnevnt. Ann-Helen Johnsen har sagt seg villig til å fungere ved leders 

eventuelle fravær 

Kasserer: Trond Hasund 

Sekretær: Ann-Helen Johnsen  

Styremedlem og Webredaktør: Susanne Meuthen  

Styremedlem: Bjørg Olsen 

Varamedlem Inger Østli Kjeve 

Bjørg Olsen ble valgt for ett år, men har anledning til å ta gjenvalg. Liselotte Krebs har trukket seg fra 

styret av helsemessige grunner. 

Foreningen har 3 likepersoner, Mona Heibakk Stensrud, Simon Bear og Thore Pettersen. Mona 

Stensrud gjør en god innsats som en av tre administratorer i den lukkede facebook-gruppen For oss 

med Parkinson.        

Aktiviteter  

Styret har hatt 7 møter og har først og fremst konsentrert seg om å holde liv i Onsdagsklubben og å 

arrangere medlemsmøter. 

Onsdagsklubben holdes i gang i Bjerke nærmiljøsenter på Brobekk med det opplegget som 

«Revitaliseringsgruppa» startet opp: Tilbudet starter onsdager kl. 1015 med fysisk trening fram til ca. 



kl. 1100, under fysioterapeut Susanne Meuthens kyndige ledelse. Deretter har det vært samling i 

senterets kafe. Fram til begynnelsen av desember 2019 har det vært mulig å kjøpe vaffel og kaffe/te i 

senterets kafe. Etter bydel Bjerkes budsjettbehandling for 2020 er kafevirksomheten flyttet til Årvoll 

gård og det er foreløpig uklart hvilket serveringstilbud det blir på Brobekk framover. Etter mat er det 

«hjernetrening» ved quiz, og tilbudet avsluttes med stemmetrening ved logoped Serilinn Erlandsen. 

Onsdagsklubben har hatt møter hver onsdag, bare avbrutt av sommerferie og juleferie.  

Det er blitt avholdt 7 medlemsmøter:  

12. mars. Dette første møte ble arrangert av «Revitaliseringsgruppa». Det var foredrag om 

genetikken og Parkinson ved Magne Roland. Jan Kiærup Bjørneboe underholdt med fortelling fra sin 

bok om hjernen. 

14. mai. Logoped Serilinn Erlandsen holdt foredrag om Dysfagi ved Parkinsons sykdom. 

Underholdning ved Årvoll sangensemle. 

27. august. Nevrolog Øistein Rameth holdt foredrag om Ikkemotoriske symptomer ved Parkinsons 

sykdom og Sjømannskoret underholdt. 

8. oktober. Trener Johnny Carlsen fra Oslo Bokseklubb og Rock Steady Boxing holdt foredrag om 

boksetrening for parkinsonister og slampoet Olav Nausthaug leste egne dikt. 

12. november. Fysioterapeut Anette Vistven fra Unicare Fram redegjorde for tilbudet til 

parkinsonister ved rehabiliteringssenteret. Lars Korneliussen kåserte om sin brevduehobby. 

På alle møtene har det vært servering og utlodning.  

3. desember. Julemøte uten ekstern underholdning, men med god mat og hyggelig sosialt samvær.  

De to første medlemsmøtene ble holdt på Kuben, Kjelsås. Siden styret fikk signaler om at driften av 

Kuben skulle opphøre i løpet av 2019 og siden leien var ganske kostbar, så styret seg om etter annet 

møtested og har fra møtet 27. august fått anledning til å holde møtene i lokaler ved Kampen Omsorg 

+ i Brinken 35 nær Tøyen. Beboerne ved senteret kan som motytelse delta på medlemsmøter om 

temaene er aktuelle for dem. 

Medlemmer fra Oslo Nord deltok på prosjektet Ut på tur med kulturelle opplevelsers tilbud 24.11. 

hvor treningsmotivator Yngvar Andersen ledet tur på Kampen med innlagt trening og deretter holdt 

et interessant og inspirerende foredrag om trening og treningsformer. 


