
 

 

Hei alle sammen. 
Her kommer en liten rapport om hva som har skjedd i det siste og 
noe om planene videre i 2020. 

Jeg var sammen med Torgeir Torsteinsen, leder i Lørenskog 
Parkinsonforening, på et møte på AHUS den 12. juni. 

Tilstede var: Nina Holter, ass.leder nevro avd. Torunn Sjøberg leder 
parkinsonskolen, Fladby professor nevbrologi, Hanne Hokstad avd 
leder nevro sykepleier og Marit Sofienlund diktleser. 

Møtet ble veldig positivt, Marit satte alle rett stemning med sitt dikt 
om farens sykdom. 

Jeg leste alle innspillene om ris og ros som var kommet fra en del av 
dere. Veldig positivt mottatt. 

Vårt ønske om møte med nevrolog hver 6. mnd skal gjennomføres. 

Parkinsonskole for nydiagnostiserte 2-3 ganger/år skal 
gjennomføres (tidl. leder Wenche Størk, som mange kjenner, blir 
pensjonist i sept.) 

Nevrologenes vilje til samarbeide og ønske om å imøtekomme våre 
forslag var godt å oppleve. 

Sommerturen som var planlagt til Koster 10-11 juni 2020, ble først 
utsatt til august, siden besluttet styret å avlyse turen i år og ta 
peiling på tur til Koster 9.-10. juni 2021. 

  



Sommeraktivitetene kommer til å gå 4 onsdager på rad, 22. og 29. 
juli, 5. og 12. august. Eva Landsverk sender dere snart nærmere 
detaljer om hva og hvor. Sett av datoene! 

Medlemsmøtene må i høst holdes på Skedsmo Senter fordi et team 
fra kommunen har delvis okkupert møterommet vårt på 
Skedsmotun. Jeg var på befaring på Senteret i dag, lokalet ser 
veldig bra ut, plass til alle med god avstand og bra kjøkken! Første 
møte blir onsdag 2. september, programmet blir det vi skulle ha hatt 
den 11. mars. Gled dere til Marits dikt. Utførlig invitasjon vil komme 
i god tid. 

Romerike og Lørenskog parkinsonforeninger har søkt og fått midler 
fra Dam stiftelsen til å starte et Rock Steady Boxing tilbud i 
nærmiljøet. Det blir på Lillestrøm og det planlegges for oppstart i 
september. Tilsvarende tilbud er meget populært i Oslo, så vi tror på 
god oppslutning. 

  

Det var det meste for nå, da gjenstår det bare å ønske dere alle EN 
RIKTIG GOD SOMMER. 

  

  

Med vennlig hilsen 

Svein B. Stuge 
Nannestadgata 6 
2000 Lillestrøm 
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