
Referat fra medlemsmøtet den 3. april 2019. 

Leder Svein åpnet møtet med å be om ett minutts stillhet for å minnes to av våre medlemmer, Ingrid 
Hansen og Birger Karlsen som hadde gått bort siden sist. 

Svein takket for at Birgers kone Guri og barna hadde valgt å be om gave til vår forening i stedet for 
blomster til hjemmene.   

Per Egil Hegge var dagens foredragsholder, han snakket om det norske språk som han innledet med å si 
at oppfatningen om det var fattig var feil, norsk er vel så rikt som for eksempel engelsk, russisk eller 
fransk. Hegge holdt forsamlingen i ånde med mange artige eksempler på forskjelligheter i språket vårt. 
Det er ikke alle som behersker språket og evner å uttrykke seg klart, her nevnte han to som hadde/har 
spesielle evner i så måte, Einar Gerhardsen og Karl I. Hagen. 

I pausen ble det servert kaffe og kaker og solgt lodd for kr 3.630,-. 

Julie Aarmo Johannesen er en farmasistudent som hadde invitert seg selv til å snakke om 
medisinmangelen i verden og Norge. Tidligere var det stor produksjon av medisiner i Europa og Norge 
men på grunn av lønnskostnader har de store medisinprodusentene flyttet produksjonen til lavprisland. 
Puerto Rico huser nå fabrikker for mange produsenter, her ble all produksjon slått ut på grunn av en 
naturkaststrofe som slo ut eletrisiteten i landet og lammer all produksjon. Parkinsonmedisinene er 
berørt ved Sinemet ble mangelvare, da skiftet man over til Madopar som så ble mangevare så kom 
Sinemet tilbake men det siste er at det nå er mangel på den igjen. 

I forbindelse med at Skedsmo slås sammen med Fet og Sørum har styret bedt om forslag til nytt navn på 
foreningen vår, tre forslag kom inn: Lillestrøm Parkinsonforening, Nedre Romerike Parkinsonforening og 
Romerike Parkinsonforening. Styret har valgt å gå for  Romerike Parkinsonforening, dette navnet har 
fått tilslutning fra Parkinsonforbundet og Fylkesforeningen. 

Vi har dag et sanghefte som er satt sammen av John Bakken, opplaget begynner å bli utslitt styret har 
derfor bedt våre medlemmer Lars og Eva Hauge om å sette sammen et nytt hefte, de er godt igang og vi 
håper å kunne presentere heftet før sommeren. 

Svein fortalte til slutt at invitasjonen til sommerturen "Mjøsa rundt" vil bli sendt ut sammen med neste 
møteinnkallelse. 

Neste medlemsmøte er 8. mai, da kommer dr. Magne Roland og foredrar om "Genetikk i forbindelse 
med Parkinson sykdom".  

 

 


