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Kære medlemmer

Så er efteråret over os og julen nærmer sig, men der er også andre
ting at glæde sig til. Kredsens klubber inviterer til førjulearrangementer af forskellig art, og der vil igen blive afholdt nytårskur i januar,
datoen er fastsat til den 17. og vi håber, at der som sædvanligt bliver
fuldt hus.
Og så er det ikke for tidligt at planlægge næste års sommerferie, vi
har i kredsbestyrelsen besluttet, at vi vil tilbyde at arrangere en 4
dages udflugt for kredsens medlemmer, til det nordlige Tyskland, i
maj eller juni måned 2015. Foreløbig er planen, at vi skal bo i den
hyggelige og charmerende by Stade, der ligger sydvest for Hamborg,
og at turen skal køres af De Grå Busser, da det er et selskab, der har
stor erfaring med at lave ture for ældre og for personer, som har et
lettere handicap. Prisniveauet er ca. 3.000 kr. pr. person.
Baggrunden for dette tilbud er, at vi gerne vil give medlemmerne
mulighed for at deltage i en tur sammen med andre, der er ”i samme
båd” og hvor det er muligt at tage individuelle hensyn, samtidig med
at der lægges vægt på både spændende oplevelser og socialt
samvær. For at vi kan gå videre med planlægningen er det
nødvendigt med et passende antal forhåndstilmeldinger, så tag en
rask beslutning og send en mail eller ring til undertegnede, så hurtigt
som muligt og senest 1. jan.
Jeg kan også oplyse at foreningen har fået tildelt 6,8 millioner fra
satsmidlerne, hvilket betyder at rehabiliteringsprojektet, der har kørt i
nogle år på Vejle Fjord og i Skælskør, kan videreføres de næste to år.
De bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Vagn Hestbæk

Tilbage til indholdsfortegnelse

Kredsformand
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Østjyllands Kreds
DHL-stafetten

Torsdag den 21. august kl. 17,00 mødtes 20 personer ved
Mindeparken for at deltage i DHL-stafetten. Vi gik i samlet flok til
vores telt, som nogle gæve mennesker havde opsat om
eftermiddagen.
Vi besluttede at spise vores mad og drikkevarer før vi motionerede.
Dernæst fik alle udleveret en T-shirt med logoet Parkinsonforeningen.
Kl. 19,00 startede alle med godt humør i samlet flok – selvfølgelig
begyndte det at regne, men det tog ikke humøret fra os.
Vi skulle gå 5 km og alle kom godt i mål. Bagefter var der kaffe/ te og
hyggesnak. Aftenen sluttede med fyrværkeri og alle hjalp med
nedtagning af telt mv.
En rigtig dejlig og hyggelig aften – vi hopper på igen næste år.
Med venlig hilsen
Irma og Arne Svendsen
Tilbage til indholdsfortegnelse
Sidste nyt om SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN:

For få medlemmer deltog i spørgeskemaundersøgelsen!
Kredsbestyrelsen har på sit møde d. 22. oktober 2014 besluttet, at
analysen af spørgeskemaerne ikke skal offentliggøres på foreningens
hjemmeside dvs. www.Parkinson.dk.
Beslutningen er truffet, fordi så få af kredsens medlemmer har
deltaget i undersøgelsen (57 af 785 medlemmer dvs. i alt 7,3 %), og
at der derfor ikke er sikkerhed for, at undersøgelsens resultater (ang.
deltagernes holdninger til de i spørgeskemaet stillede spørgsmål) er
repræsentative for holdningerne blandt medlemmerne i Østjyllands
Kreds. Evt. spørgsmål m.v. til beslutningen: kontakt venligst
formanden for kredsen Vagn Hestbæk, tlf. 86 85 3243.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Pårørendedag
i Kulturhuset i Skanderborg, 30. august 2014.
Efter at have besluttet mig for at deltage i sådan et arrangement, med
en vis form for (angst) eller skepsis for, hvad det nu kunne betyde for
mig som pårørende, så må jeg allerede her indrømme, at mine tanker
og følelser blev gjort grundig til skamme.
Der var mødt omkring 40 pårørende ”kollegaer” op. Formanden for
Østjyllandskredsen, Vagn Hestbæk bød velkommen til alle og især til
Marie Lenstrup, der har redigeret bogen ”At leve ved siden af en
kronisk sygdom”.
Jeg må helt ærlig tilstå, da foredragsholderen trådte op på ”scenen”,
hvad skal denne kvinde her, men efter bare to minutter sad jeg
rødmende og flov over at have haft disse tanker; for søren da. Marie
betog mig og tror jeg, alle med storm. Det var helt befriende at høre
fra en fremmed, der selv har parkinson og demenssygdommen så tæt
inde på livet, at vi faktisk alle er i samme ”båd”, dog forskellig af,
hvilken grad af sygdommen der har ramt vore kære, mand, kone,
søster, broder m.v.
Marie Lenstrup var meget inde omkring dette, at VI (de pårørende)
skulle passe på, at vi fik frirum til at lade batterierne op, så vi var klar
til, hele tiden, at kunne give den hjælp i hverdagen, der er nødvendig.
Det blev også ret stærkt påpeget, at vi sammen med den
sygdomsramte, skulle sørge for at inddrage familierne, venner og
bekendte om sygdommen, så den var kendt, og hvad den kunne
betyde for alle i fremtiden.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Endvidere opfordrede hun til, at vi tog kontakt til kommunen om en
visitation, således at det i god tid er lavet en visitation, der så ligger
som en akt i den pågældende ramtes sag, den dag det bliver
nødvendig at bede det offentlige system om hjælp, til det ene eller det
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andet. Det er af afgørende vigtig betydning, hvis du som pårørende
bliver syg, eller på anden måde IKKE kan være til stede for den
sygdomsramte.
Pårørende er ikke ”evighedsmaskiner”, men det offentlige forlanger
mere og mere af os, således at mange af os selv kan blive ”syge” i
form af udbrændthed, stress, fysisk skade o.s.v. Pas på at ”skoen
passer”, du er den sygdomsramtes vigtigste ressource.
PAS PÅ DIG SELV.!!
Vær også opmærksom på at bede om hjælp, både blandt familie,
venner og kommunen, og husk også på, at uden social kontakt kan
meget gå i stykker.
Dette var kun en lille flig af denne fantastiske dag sammen med Marie
Lenstrup. Der kunne skrives flere sider om sagen, men mød venligst
op næste gang der indkaldes til en PÅRØRENDE DAG, vi har alle
brug for hjælp, og for hinanden.
Venlig hilsen
Niels Erik Aaes
Pakkenbergprisen

Den 25. oktober var der
uddeling af legater og priser i
Parkinsonforeningen, og
dette års Pakkenbergpris
gik til to velkendte
mennesker i Østjyllands
Kreds nemlig: Sonja og Leif
Christensen.
Sonja og Leif modtog
Pakkenbergprisen blandt andet på grund af: Deres hjælpsomhed –
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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man går aldrig forgæves, hvis man beder Leif og Sonja om hjælp,
fordi de føler et ansvar overfor parkinsonpatienter og deres pårørende
og gerne hjælper med alt hvad de formår for at få deres medmennesker til at føle sig trygge, samt at deres modtagelse af nye
medlemmer er enestående, og meget mere.
Hjertelig tillykke til Sonja og Leif.
Karen & Kirsten

Invitation til Nytårskur
Igen i år inviterer Kredsen medIemmer med pårørende til Nytårskur
og igen i Langenæs Kirkens Lokaler, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus
C. Datoen er: Lørdag den 17. januar 2015 kl. 12.00.
* Vi vil servere en buffet bestående af forskellige kulinariske
oplevelser, og sørge for musikalsk underholdning og fællessang,
under ledelse af den populære musikgruppe De ked`lige fra
Silkeborg.
* Vi forventer Nytårskuren slutter sidst på eftermiddagen, og det
hele får I for det lave beløb af 125, 00 kr. pr person.
* Vi håber I sætter dagen af og vil møde op og være med til at
ønske hinanden et godt nytår.
Tilmelding er nødvendig og kan foretages til Sonja og Leif Nyhus
Christensen på tlf. 86332277/28944098 eller e-mail:
ls.tornled@mail.dk
(Grundet brandmyndighederne er der højest 70 pladser, så derfor er
der tilmeldinger efter først til mølle princippet), og allersenest den 9.
januar 2015 kl. 12.00.
Vi vil samtidig fra Østjyllands Kreds ønske alle medlemmer med
deres pårørende en god jul og et godt nytår.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Århusklubben
Klubleder: Michael Maahr Tlf. 2235 6252. E-mail: michaelmaahr1@live.dk

E-mails fra Aarhusklubben
Vi har sendt en e-mail til alle de medlemmer, som har oplyst en emailadresse til Parkinsonforeningen og tilbudt, at medlemmet
fremover vil kunne få tilsendt e-mails vedr. klubaktiviteter m.m.
Medlemmet vil selvfølgelig kunne udtræde af ordningen igen, når
medlemmet ønsker det.
Medlemmer, som ikke har modtaget mailen og som også er
interesserede i at modtage e-mails fra Aarhus klubben kan tilmelde
sig hos Michael Maahr, tlf. 22 35 62 52.
Venlig hilsen
Michael Maahr
Invitation til årsmøde og julefrokost i Aarhus klubben.
Tidspunkt: torsdag d. 27. november 2014 kl. 17.00 – 19.30
Sted: Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C
Program:
1. Velkommen
2. Foredrag: Erfaringer, udfordringer og muligheder i det første år
efter DBS behandling (dyb hjernestimulation med elektroder).
Anita Haahr, underviser, adjunkt, cand. Cur, ph.d.,
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus har undersøgt, hvordan
Parkinsonramte har haft det i det første år efter DBS
behandling.
3. Valg af klubstyrelse
4. Årsmødet afsluttes med en traditionel julefrokost
Deltagerbetaling: 30 kr. pr. person
Drikkevarer: Der vil kunne købes øl/sodavand
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Aarhusklubben fortsat
Tilmelding: til Michael Maahr, tlf. 22 35 62 52 eller
michaelmaahr1@live.dk senest 17. november 2014.
Vil du hjælpe de studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
med at blive klogere på vores sygdom?
Interesserede, der vil medvirke ved undervisningen, som foregår
Hedeager 2, 8200 Aarhus N, bedes kontakte undertegnede med
henblik på at blive registreret på en liste, som senere vil blive
overgivet til skolen. På baggrund af listen vil lærere på
Fysioterapeutuddannelsen kontakte dig og aftale det praktiske i
forbindelse med deltagelsen i undervisningen.
Aarhus klubben har det seneste 1½ år haft et samarbejde med
Fysioterapeutuddannelsen, hvor medlemmer fra klubben er blevet
undersøgt af de studerende under opsyn af undervisere på
uddannelsen.
Undersøgelserne har haft til formål at give de studerende praktiske
erfaringer med de undersøgelsesmetoder, som de undervises i. De
studerende har observeret, hvordan de deltagende medlemmer stod
og gik, satte sig og rejste sig igen m.m. Undersøgelserne har haft til
formål at fastslå deltagernes motoriske symptomer på Parkinsons
sygdom.
Undersøgelserne er gennemført som gruppeundervisning sammen
med medlemmer fra Scleroseforeningen. De studerende har været
rigtig glade og taknemmelige for samarbejdet, og uddannelsen har
som tak for indsatsen serveret en kop kaffe/te og et rundstykke eller
en kande vand og 1 sandwich efter undervisningen
Med venlig hilsen
Michael Maahr, 22 35 62 52, michaelmaahr1@live.dk
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Silkeborgklubben
Klubleder: Hans Jørgen Calundan
Tlf. 8682 9778, e-mail: hjbcalundan@hotmail.com

Siden sidst
Den 30. august var der pårørende dag i Skanderborg en god dag og
fint fremmøde.(se omtale side 5 og 6)
Den 6. september var vi på vores årlige udflugt. Denne gang gik
turen til Alrø, en lille Ø der ligger i Horsens fjord. Vi var så heldige og
have en lokal guide med på hele turen. Så det var lærerigt.
På Alrø er der et lille spisested, de er berømte for deres meget store
tarteletter. Så vi fik tarteletter og citronfromage, som vor mor lavede
det
Det var en rigtig god tur men en skam, at så mange snød sig selv for
oplevelsen
Den 8. oktober afviklede vi sangeftermiddag med H. Kirkfeldt ved
roret, en god eftermiddag med pænt fremmøde.
AKTIVITETER
Julefrokost: Torsdag den, 27.november i Bowl en Fun, Brokbjergvej
Silkeborg.Traditionen tro har vi amerikansk lotteri med gode gevinster.
Vi bowler, vi gætter, vi synger m.m. og vi spiser dejlig julemad.
Alt dette for kun 150 kr. pr. prs.
Tilmelding til Knud Jensen 23250324 eller e-mail: kj@energimail.dk
hurtigst mulig og senest 22. november.
Husk at meddele ved tilmeldingen, om du/I vil bowle. Alle der vil
Bowle møder kl. 16.30 øvrige kl. 18.00. Alle er selvfølgelig
velkommen til at se på.
Mød op med godt humør, til en forhåbentlig festlig aften
Januar 2015
Nytårskur. (kredsen)
Den årlige og populære nytårskur afvikles i Århus som vanlig, se
Indbydelse side 7.
Februar. Sangeftermiddag med H. Kirkfeldt som forsanger.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Onsdag den 18.februar kl. 14.00 i Medborgerhuset tilmelding til
Formanden Hans J Calundan senest 14.februar 2015
tlf.86829778 eller mail: hjbcalundan@hotmail.com
Vi arbejder på at få en forsker el .lignende til at komme og fortælle
om det sidste nye inden for forskningen i parkinson. Vi håber jo alle
på snarlig gennembrud af en slags, mere om dette i næste blad
Der er noget, der hedder BEVÆG DIG BEVAR DIG For Alle der har
mulighed herfor vil vi meget anbefale, at man bevæger sig mindst en
halv time om dagen, gerne mere. Vi har få ledige pladser
på både gymnastik holdene og på vandgymnastik holdet .
Gymnastik foregår hos Fysserne på Kejlstrupvej mandage og
torsdage ring for nærmere tlf. 86829822
Vand gymnastik Svømmecenter Nord Vest tirsdage 12.00 til 13.00
Ring Lillian 23320482 for nærmere
Vi i bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår, tak for opbakningen i 2014.

Odderklubben
Klubleder: Poul Erik Vestergaard, tlf. 2218 4820, E-mail: poulerikv@gmail.com

Så er vi kommet godt i gang med vores lokale klub. Vi har haft møder
i september og oktober, hvor vi har lært hinanden lidt at kende, og
hvor vi har talt generelt om Parkinsons Syge og om medicinsk
behandling.
Vi har planlagt følgende møder:
Onsdag, den 12. november kl. 18.00 holder vi julefrokost
Onsdag, den 14.01.2015 kl. 19.00
Denne aften vil vores nye medlem, Peter Roland Larsen, guide os
gennem mulighederne for at lave slægtsforskning. Så medbring gerne
evt. data – fødselsdag og fødesogn – på f.eks. jeres forældre.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Odderklubben fortsat
Onsdag, den 11.02.2015 kl. 19.00
Vores medlem Arne Jensen vil fortælle om sit job hos LEGO og om
LEGO generelt.
Onsdag, den 11.03.2015 kl. 19.00
Vi vil denne aften tale om muligheder for hjælpemidler, som eventuelt
kan bevilges af kommunen.
Vores møder holdes på Odder Højskole, Rørthvej 36, 8300 Odder.
Nye deltagere er meget velkomne til at deltage.
Husk: Tilmelding til mig om deltagelse i møderne senest mandag
før mødet.
Venlig hilsen
Tilbage til indholdsfortegnelse
Poul-Erik Vestergaard
Samsøklubben
Klubleder: Ingolf & Jonna Thunbo Hansen Tlf.:86590053, E-mail: skrænten7@mail.dk

Parkinsonklubben på Samsø har 10 års jubilæum
Parkinson klubben på Samsø blev stiftet i november 2004 som en
underafdeling af Odder klubben. Ideen til oprettelsen af klubben kom
på en udflugt arrangeret af Odder afdelingen, hvor vores formand og
hans kone, Ingolf og Jonna, deltog samen med kredsformand, Leif
Nyhus Christensen
Samsø klubben forblev som en underafdeling af Odder indtil april
2010, hvor der afholdtes stiftende generalforsamling med egen
formålsparagraf mm. Formålsparagraffen i klubben er ikke så
omfattende. Den drejer sig især om hyggeligt samvær og støtte til og
fra parkinsonramte og pårørende bl.a. i form af informationsmøder.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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Samsøklubben fortsat
Klubben har gennem årene afholdt flere informationsmøder med
neurologer og sygeplejersker og har haft besøg af socialrådgiver fra
Parkinsonforeningen og fra Sundhedsafdelingen i Samsø Kommune.
Klubben har ligeledes deltaget i muntre foredrag og sangaftener
sammen med andre foreninger.
Det sociale liv i klubben har gennem alle årene været i højsæde. De
første år blev julesammenkomsten afholdt i samarbejde med andre
patientforeninger på øen, men fra 2009 deltog kun egne medlemmer
og pårørende i denne, hvor aftenen efter en dejlig julemiddag sluttede
med pakkespil til glæde og smil for alle.
Hvert år siden 2006 har medlemmer og pårørende været på skovtur.
Et par gange i haven hos et af medlemmerne, men i de senere år
altid i formandens sommerhus i Vesterløkken, hvor vi har oplevet de
mest fantastiske solnedgange som afslutning på en dejlig dag med
kaffebord, gåture til stranden og fællesspisning ved aftenstide.
Ved dette års skovtur takkede medlemmerne Jonna og Ingolf for det
gode initiativ i sin tid, og vi håber det bedste for klubben.
--0-Den 3. dec. afholdes der julefrokost og medlemmerne får særskilt
besked.
Venlig hilsen
Ellen Kolby Jensen
bestyrelsesmedlem
Tilbage til indholdsfortegnelse

Østjyllands Kreds
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Randersklubben
Klubleder i Randers: Hans Nielsen tlf.: 86415502/53570905, e-mail runebergsvej3@live.dk
Stedfortræder: Peter Emborg Madsen tlf.: 86477633, e-mail: pem.madsen@mail.dk

Torsdag, den 11. december kl. 12,30 mødes vi på Slotskroen,
Randers til julefrokost
Siden vi genrejste vores forening i efteråret 2012, har flere
bestyrelsesmedlemmer af helbredsmæssige grunde valgt at udtræde
af bestyrelsen. Derfor er der en tilføjelse til dagens program - med
valg af ny bestyrelse.
Vi starter med Årsmøde/generalforsamling, hvor der skal vælges
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – og gerne flere.
Der er p.t. ikke programsat nye aktiviteter for det kommende år, så vi
modtager gerne ønsker hertil.
Efter generalforsamlingen afholder vi julefrokost, med buffet.
Leif Arboe vil - lige som sidste år - spille nogle af julens sange og
salmer, og sammen med deltagerne skabe den rette julestemning.
Parkinsonforeningen giver et tilskud på kr. 100,- pr. person.
Egenbetaling: kr. 50,- plus drikkevarer.Husk tilmelding til Hans, så
han har mulighed for at bestille mad.
Hilsen Hans

Tilbage til indholdsfortegnelse
Djurslandsklubben

Klubleder: Leif Nyhus Christensen Tlf. 86332277/28944098, e-mail: ls.tornled@mail.dk
Klubleder: Kirsten Sylvang: Tlf. 86309096, e-mail: sylvang@stofanet.dk

Klubben er gået sammen med den lokale diabetesforening og
afholder motionsture hver mandag kl. 14.00 og spiller Bowls i FC
Grenaa hver tirsdag. Du kan henvende dig til Leif Nyhus Christensen
tlf. 86332277/28944098 og få yderligere besked. Vi er stadig nogle få
medlemmer der mødes privat, så er du ny og vil have et samarbejde
med os må du gerne kontakte os.
Venlig hilsen og god jul samt et godt nytår ønskes I af Kirsten og Leif
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Dag tid
Lør 17.01.15
Tors 27.11.14
Tors 27.11.14
Ons 18.02.15
Ons 12.11.14
Ons 14.01.15
Ons
Ons
Ons
Tors

11.02.15
11.03.15
03.12.14
11.12.14

Aktivitetskalender
Arrangement/foredragsholder
Arrangør
Nytårskur i Aarhus
Østj.Kreds
Julefrokost/Årsmøde
Aarhusklubben
Julefrokost/Bowling
Silkeborgklubben
Sangeftermiddag
Silkeborgklubben
Julefrokost
Odder klubben
Fored. m/Peter Roland Larsen
Odderklubben
(slægtsforskning)
Fored. v/Arne Jensen (Lego) Odderklubben
Snak omkring hjælpemidler Odderklubben
Julefrokost
Samsø klubben
Julefrokost/Årsmøde
Randersklubben

Motionsture hver mandag med Diabetesforening. Djurslandsklubben
Hver tirsdag
Er der ”bowls” i Grenaa Idræts Center Djurslandsklubben

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Afsender
Leif Nyhus Christensen
Ymersvej 7, 8500 Grenaa

Bestyrelsen:
Formand

Vagn Hestbæk

tlf. 8685 3243
vagnvedelh@gmail.com

Næstformand

Poul- Erik Vestergaard

tlf. 2218 4820
poulerikv@gmail.com

Kasserer:

Sonja Christensen

tlf. 8633 2277
ls.tornled@mail.dk

Sekretær
(klubleder i Grenaa)

Kirsten Sylvang

tlf. 8630 9096
sylvang@stofanet.dk

Best.medlem
(klubleder i Grenaa)

Leif Nyhus Christensen

tlf. 8633 2277
ls.tornled@mail.dk

Best.medlem

Dorthe Dam

tlf.8622 9820/2178 9608
damdorthe@gmail.com

Michael Maahr

tlf. 2235 6252

Hans Jørgen Calundan

Michaelmaahr1@live.dk
tlf. 8682 9778

(klubleder i Odder)

Best.medlem
Klubleder I Aarhus
Suppleant

(klubleder i Silkeborg)

hjbcalundan@hotmail.com

Suppleant

Jørgen Schaldemose

tlf. 2137 6848
jrgnschaldms@gmail.com

Klubleder I Randers

Hans Nielsen

tlf. 86415502/53570905
parkinson.rds@gmail.com

Tilbage til indholdsfortegnelse
Østjyllands Kreds
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