
Beretning : 
 
En kreds under Parkinsonforeningen har iflg. Vedtægterne til opgave at 
varetage landsforeningens lokale opgaver.  
Og hvad betyder så det ?  
I kredsbestyrelsen tolker vi det på denne måde:   
vi er tættest på medlemmerne, vi skal tilbyde arrangementer / aktiviteter, som 
dækker kredsens medlemmers behov for at få viden om sygdommens 
udvikling / behandling / træning. Dertil tror vi på, at der er et behov for sociale 
aktiviteter, som vil befordre medlemmernes etablering af meningsfulde 
netværk. 
Vi er klar over, at ikke alle har samme behov. Derfor gør vi os også umage for 
at tilbyde så varieret et udbud, som vi magter. Men vi er også meget bevidste 
om at vi kun har en solid kontakt til godt 10% af medlemsskaren. Og det er jo 
ikke tilfredsstillende. Men vi må også understreges, at bestyrelsens 
medlemmer er frivillige og ulønnede, og vi medbringer hver vore kompetencer 
/ hver vore kræfter til arbejdet.  
 
I det forløbne år fra har vi arbejdet ud fra en ’visionsliste’ over vore ambitioner 
på især de 4 områder, som er landsforeningens indsatsområder: 
 

1) Et godt liv med Parkinson 
a. Jubilæumsfest i september 
b. Parkinson-kor: mandage kl 17-19 i Allehelgens Kirke på Amager 
c. Parkinson Café på Akaciegården hver måned 
d. Besøg af / foredrag af ung svensk kvinde, som har gennemgået 

fostercelle-implantering for sin Parkinsonisme ( i Sverige) 
e. Gospel i februar  
f. Lundbeck-eftermiddag i september: foredrag om ’nyt fra 

forskningsverden’, i samarbejde med forsker fra medicinalfirma: 
Lundbeck A/S i Valby.  

g. Julefest sidste weekend I November  
h. Release Party  for Connie Ravnsgaards digtsamling 

 
 

2) Pårørende – et værdigt liv for Parkinsonfamilier  
a.   Pårørendegrupperne  

 
3) Netværksdannelse 

a. Møde for  nye medlemmer 
b. Sund Livsstil I Øksnehallen 

 
4) Rekruttering af frivillige - og medlemmer. 

a. Øget samarbejdet med andre medlemmer end 
bestyrelsesmedlemmer I f.eks. fundraising-gruppe, omkring 
jubilæum 

Når man ser på listen, så er det klart at mange aktiviteter falder ind under flere 
kategorier. 



 
Jubilæumsfesten skal have særlig omtale: kredsen har eksisteret I 30 år ! Vi 
har medlemmer, som har haft diagnosen lige så længe, forunderligt !  
Men det blev ikke en trist dag med baggrund i alle de vanskeligheder, som 
mange af kredsens medlemmer må døje med hver dag. Tværtimod. Det blev 
en dag, hvor mange medlemmer og andre i fællesskab fik sat glæden I fokus, 
fik sat kreativiteten I fokus, fik sat fokus på alle de tidligere 
bestyrelsesmedlemmer, som havde ydet en indsats, medens de stadig havde 
gode kræfter at rutte med. En dag som alle de deltagere vil huske med glæde. 
Personligt vil jeg take alle, som deltog I arbejdet og sikrede at det blev så 
smuk en dag. 
 
 
Af andre emner, som vi I bestyrelsen har arbejdet på kan nævnes : 

o Parkinson Dans.  Landsforeningen arbejder I disse år med at uddanne 
danseinstruktører til hold med Dans med Parkinson. Forskellige 
instruktører udbyder forskellige tilbud. Og disse kan ses på 
www.gribdagen.nu. Men vi mangler et tilbud til medlemmer, hvor en 
eller begge parter er I arbejde, så vi arbejder med at etablere et tilbud 
til dem. Men alle tilbud kan læses på vor hjemmeside. 

o Lokaler har været et stort problem for os efter det seneste år. Derfor 
har mange været aktive for at finde egnede lokaler – og helst gratis. I 
skrivende stund mangler vi lokaler til Dans med Parkinson og til 
etableing af Parkinson Café I København.  

o Fundraising : kredsen etablere samarbejde med Søren Lam uden for 
bestyrelsen. Søren lam har indgået I et samarbejde om at skaffe penge 
til vore aktiviteter. Det lykkedes at skaffe 12.600-kr til Jubilæet. Og for 
første gang har vi modtaget $18-midler fra både København og 
Frederiksberg kommuner.   

o Der arbejdes videre med at gøre hjemmesiden bedre ! Med links osv. 
Det er formentlig et kontinuerligt project. 

o Og så har Diana og Momme deltaget I Hovedbestyrelsens arbejde. 
Momme har siddet I Hovedbestyrelsens Forretningsudvalg. Og Diana 
har arbejdet I 2 af landsforeningens udvalg om indsatsområder.  

Det vi ikke nåede 
At sætte sig mål er altid en risikabel affære. Sætter man sig kun få må , så 
sker der ikke så meget. Sætter man sig mange mål, når man ikke dem alle. 
Bestyrelsen har mange idéer, og derfor satte vi os mange mål - og vi nåede 
ikke dem alle. Vi vil ikke beklage det. Vi vil til gengæld arbejdere videre med 
de visioner, de idéer vi havde og gerne få endnu flere.  
Vi vil som tidligere opfordre medlemmer til at bidrage med idéer til nye 
aktiviteter, og gerne selv deltager I deres udførelse. Kom endelig til os.  
 
Opgaver, som vi ikke er kommet så meget videre med:  

o Cannabis 
o NY Nytårskur / visionsmøde 
o Motion er Medicin 
o Samarbejde med Ældresagen 



o Sammenhængen mellem det lokale og det nationale.  

  
Ad Hoc-aktiviteter er nævnt under ‘Indsatsgrupperne’. 
 
Af faste aktiviteter kan nævnes:  
 
Julefesten blev holdt i Akaciegårdens Parkinson Café og tiltrak got 40 
deltagere. Det blev en dejlig aften med en god stemning, hvor Parkinsonkoret 
og korets leder, Karen Snekkestad stod for en del af underholdningen med 
stor succes.  
 
Generalforsamling:  For første gang holdt vi generalforsamling i Allehelgens 
Kirke, hvi Parkinsonkoret mødes hver mandag. Internt i bestyrelsen har vi 
arbejdet med en struktur, en forretningsorden, en liste over visioner med det 
formål at skabe et smidigt  samarbejde og en mulighed for at skabe nogle 
arbejdende udvalg og ikke mindst nogle velfungerende klubber.   
 
Parkinson Café på Akaciegården finder sted hver den første onsdag i 
måneden. Akaciegårdens café er åben og benyttes allerede til andet også, så 
Parkinson Caféen har gode forhold. Flere af os holder forberedende møder 
derude. Men basis i Parkinson Caféen er det månedlige mød, hvor vi møder 
op, får en kop kaffe og en god snak 
 
Kommunikationsudvalget har arbejdet med mange temaer : Vi fortsætter 
arbejdet med 1) hjemmesiden og der er nu 145  tilmeldt nyhedsbrevet. 2) der 
er lavet nyt smukt design med flere muligheder end vi hidtil har haft. Det er et 
omfattende arbejde, som kræver at vi sætter os ind i en masse nyt stof. Men 
udvalget fungerer godt, så det er en glæde at deltage i arbejdet.  
Oplysninger om vore aktiviteter bringes også i landsforeningens blad, 3) 
Parkinson Nyt, så de der ikke ser dem på hjemmesiden kan se dem her.  
Så jeg vil opfordre alle til at tilmelde sig 4) nyhedsbrevet, som vil udkomme 
lige så ofte som hidtil –  og er en sikker kommunikationsform. Og så er der 
etableret en 5) Fælles Mailbox for bestyrelsens medlemmer. 
 
Tilbud til pårørende er fortsat i Merethe Grips kyndige hænder. Gruppen er 
øget siden start og der dukker ca. ??? op pr gang, og der er kontakt til i alt 
??? pårørende, både mænd og kvinder. 
Birgit Lundbye deltager som kredsens repræsentant i et tilbud, som skal 
udvikle Københavns tilbud til pårørende. Det pågår stadig. 
 
 
Gospel-korsang i Tåstrup blev en succes. Der kom medlemmer med familier 
fra alle kredse i Storkøbehavn. Vi var 25. Næste år håber vi på at gentage 
succes’en – gerne med endnu flere Parkinson-familier fra hele regionen !  
 
 
I landsforeningen er nedsat arbejdsgrupper til at arbejde med de nye mål for 
foreningens virke, 1) Et godt liv med Parkinson 2) Pårørende – et værdigt liv 
for Parkinsonfamilier  3) Netværksdannelse  4) Rekruttering af frivillige  - og 
medlemmer. Diana Holm deltager jeg i Et Godt Liv med Parkinson og er 
formand for Netværksgruppen.  
 



Parkinson Unity Walk havde skiftet rute og endestation. Ruten var afkortet 
og endestationen var Højbro Plads. Det var som altid en dejlig dag, hvor vi 
kan møde venner fra mange steder i landet. Mange af kredsens medlemmer 
deltog, MEN vi kan godt være flere. Og jeg ved,  at Rubber Band kommer 
igen i år … så skal vi igen danse og synge til skøn Beatles-musik, eller bare 
nyde dagen i selskab med ligesindede.  
 
Nu har jeg afgivet beretning om de emner, som er direkte knyttet til det lokale 
liv i kredsen.  
 
Som tidligere år vil andre fra bestyrelse eller kreds fortælle lidt om de 
aktiviteter, de deltager i kreds og landsforening. 

o Merethe Grip om pårørendegrupperne 
o Jan Dalum Petersen om Yngre-arbejdet 
o Momme Knudsen om arbejdet i Landsforeningens Forretningsudvalg 
o Heino Jespersen om Parkinson Unity Walk  
o Søren Lam om arbejdet i Fundraising-udvalget      

 

 
Diana Holm 
 
 
 
 
 


