
 

 

Nyhedsbrev denne første forårsmåned, marts 2020 J 
Indhold: Om Corona i  Parkinsonforeningenden, den nye bestyrelse kan nu ses på 
hjemmesiden, nyvalgte Hannah Petersen må trække sig, regions-samarbejdet, ny 
borgerrådgiver på Frederiksberg og ”ressourcerpersoner” er fortsat velkomne til at 
kontakte os. 
 

 
 

Sikke tider ! Sikke tider !   

Næsten alle Parkinsonforeningens arrangementer aflyses i disse dage for at 
undgå smitte af Corona-virus. Vi har modtaget flg. fra landsforeningen: 

Kære alle 
Forretningsudvalget har på et telefonmøde i dag besluttet, at anbefalingen i 
lyset af corona-virus er, at alle kreds- og klubarrangementer i 
Parkinsonforeningen aflyses eller udskydes ud fra et forsigtighedsprincip – i 
første omgang frem til påske. Interne møder i kreds- eller klubledelser kan 
godt afholdes, da der her er færre personer samlet, og vi forventer at kende 
til deltagernes eventuelle rejseaktiviteter.  

Hvis man - trods anbefalingen - alligevel gennemfører et arrangement, 
understreger forretningsudvalget vigtigheden af at overholde de generelle 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: 

-            Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
-            Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
-            Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 



 

 

-            Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på 
arbejdspladsen 

-            Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange 
mennesker  

Mange hilsner 
Astrid Blom 
Direktør 
Parkinsonforeningen 
                        ******* 
I kredsen følger vi udviklingen nøje.  
Og har nogen behov for at tale med os, så ring endelig !  
  
____________________________________________________________ 

Vi skal meddele, at vort nyvalgte bestyrelsesmedlem, Hannah Petersen, 
desværre må trække sig. Hun er allerede medlem af Hovedbestyrelsen og 
repræsenterer Yngre Parkinsonramte. Så efter nærmere drøftelser med 
Landsforeningen, har Hannah valgt at trække sig fra kredsbestyrelsen.  
I stedet har suppleant Leif Petersen indvilliget i at overtage bestyrelsesposten 
for resten af denne sæson frem til generalforsamlingen. 
Vi takker Leif for hans beredvillighed.  

____________________________________________________________  

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud : Diana Holm, formand, Lisbeth 
Viberg, næstformand og sekretær, Freddy Nielsen, kasserer og 
bestyrelsesmedlemmerne Søren Bjarnøe og Leif Petersen.  
Suppleant er Merethe Grip og Jan Petersen er ”ressourceperson” med fokus 
på it og kommunikation.  

Bestyrelsen arbejder nu med fornyet energi på at klæde de nye bestyrelses-
medlemmer på til deres nye opgaver. Og så afholder vi den årlige 
planlægningsdag torsdag 16. april. Og her vil vi lægge planer for næste 
sæsons aktiviteter, både de lokale og de regionale.  

På denne dag fordeler vi også de poster, som ikke indgår i konstitueringen.  
_____________________________________________________________ 



 

 

  Der er møde i Regionssamarbejdet efter påske. Her skal 
der arbejdes videre med at planlægge den årlige Lundbeck-eftermiddag med 
tema : Forskning på forkant og deltagelse i den årlige Sund Livsstilmesse i år 
tilbage i FORUM - og andre ideer kan komme til.  

_____________________________________________________________ 

Den 1. februar 2020 blev en ny funktion etableret i Frederiksberg Kommune:  
Maja Ekberg-Hansen startede som borgerrådgiver. På hendes foranledning 
forsøger vi at udbrede kendskabet til denne funktion. 

Maja er ansat til at have fokus på borgernes retssikkerhed og bidrager til at 
skabe god dialog mellem borgerne og kommunen. Maja arbejder uafhængigt 
af Forvaltningen og refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.  Hvis du vil 
vide mere se www.frederiksberg.dk/borgerraadgiver.dk. 

 

Efter generalforsamlingen har flere rettet henvendelse til os om støtte til 
forskellige opgaver. Vi siger tak til alle, og vender tilbage. 
MEN vi har stadig plads til ”ressourcepersoner” med nye ideer. Så ring / mail 
gerne til os.  

Diana Holm, formand og Lisbeth Viberg, næstformand  

 

Sidste :  Vi planlægger ingen arrangementer frem til sommerferien !!! 

 

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt omkring 1. maj. Her kan i høre mere 
om foreningens anvisninger - og om vore planer for efterårssæsonen.  
 – og derefter holder vi sommerferie i bestyrelsen og vender tilbage i august.    

 


