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Parkinsonforeningen København og Frederiksberg

Nyhedsbrev Maj 2019

Indeholder nyheder fra generalforsamlingen, lidt om de nye bestyrelsesmedlemmer og
kommende arrangementer og til sidst : en landsformand stopper en ny vælges !

Fra generalforsamling 11. marts 2019

37 stemmeberettigede medlemmer havde
fundet vej til generalforsamlingen. Diana
Holm blev genvalgt som formand for
afdelingen. Birgit Lundbye og Søren
Forchhammer forlod bestyrelsen og i
stedet blev Lisbeth Viberg og Søren
Bjarnøe valgt ind. 

Læs hele referatet på afdelingens hjemmeside 

I bestyrelsens beretning blev det nævnt at
kun en begrænset andel af medlemmerne
kommer til arrangementerne. Det gav
anledning til en debat under eventuelt.
Den debat vil vi gerne brede ud til alle
medlemmer.

Så skriv til os på :
bestyrelsen@gribdagen.nu og fortæl os
hvilke arrangementer du finder relevante,
om det vil være bedre, hvis det var muligt
at lægge arrangementer om formiddagen.
Er stederne hvor arrangementerne
afholdes, rimeligt tilgængelige og gode til
formålet? Har I andre gode ideer? 

Da bestyrelsen har mange opgaver, er I
også velkomne til selv at stå for et
arrangement. Kom med jeres ideer,  og
lad os snakke om det.

Læs hele beretningen på hjemmesiden

De nye bestyrelsesmedlemmer



Lisbeth Viberg
Jeg er 65 år og har påtaget mig arbejdet
som sekretær for bestyrelsen. På pension i
juni 2018 efter stilling som kreditrådgiver
I Danske Bank. Diagnose i 2010, fortsat
fint helbred. 
Interesser: historie, kunst, kultur og
meget mere - og det kommende arbejde
og samvær i foreningen.
Er glad fraskilt. Jeg har datter og 2
børnebørn.

Søren Bjarnøe
Jeg er 73 år socialrådgiver mest erfaring
med familier og hjemløse. Gift med Eva, 2
voksne døtre og 5 børnebørn. Fik
diagnosen Parkinson for 2 år siden og
ønsker at vide mere og udbrede viden. Vil
bruge mine kræfter gennem min
nysgerrighed.

       Fællessang på “Sølund”  
                    

14. Maj kl 14-16  2019.
 Parkinsonforeningen inviterer egne

medlemmer og beboere på Sølund til en
eftermiddag med dejlig fællessang:
                                               

Henning Jensen  (Harmonika)  &  Leif
Monnerup  (guitar & sang) underholder 

Unity Walk 25. maj 12-16

  Husk at tilmelde dig til Unity
Walk

året store begivenhed. 

Læs mere om Unity walk 

Link til tilmelding

L ørdag d. 4. maj fratræder Jorry Høyer sin post som landsformand for
Parkinsonforeningen, en post hun har bestredet i 11 år. 
Jorry Høyer har været en god formand. Hun har sat foreningen på Danmarkskortet,
som man siger, og i Jorrys tilfælde betyder det at hun foruden sit formandsjob har
ladet sig vælge ind i organer og foreninger mhp at synliggøre foreningen.
Hun har været initiativtager og støttet initiativer, som har øget synlighed for vore
medlemmer, lige som hun har været med til at skaffe midler til bl. a.
Rehabiliteringsprojektet og Danseprojektet. Og i hendes tid er medlemstallet næsten
fordoblet.
Så det er både med taknemmelighed og vemod at vi ønsker Jorry  held og lykke
fremover. Selvom Jorry har nået en pæn alder, så tror vi, at der er mange gode år til
hende endnu.
Der vil blive afholdt en afskeds- og velkomstreception i Landsforeningen d. 22. Maj kl
16-18  i Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup.
Lørdag d. 4. Maj  vælges også ny landsformand. Så ønsker man at møde den nye, så
vil der ligeledes være mulighed for at træffe vedkommende til velkomstreceptionen
d. 22. Maj.  

Næste Nyhedsbrev udkommer ca 1. juni med planer for aktiviter i 2.
halvår af 2019. 

Du har modtaget denne e-mail fordi du er medlem af Parkinsonforeningen, kreds
København / Frederiksberg
Du kan afmelde fremtidige mails ved at klikke her :  Afmeld 




