
Fredrikstad MS-forening                                                                                                        
Medlemsmøte 16 november i Filadelfiakirkens lokaler i Ilaveien. 

Riktig mange hadde funnet veien, denne mørke høstkvelden med både regn og vind.  MS-
foreningene fra Moss og Sarpsborg  var også invitert til dette møtet.                                     
Leder Tom Hansen, kunne ønske hele 48 personer velkommen og spesielt velkommen til 
kveldens  foredragsholder Kjersti Lium fra Sarpsborg. Før hun fikk slippe til, hadde leder 
følgende kunngjøringer:                                                                                                              
Invitasjon til medlemsmøte i Moss MS-forening onsdag 30 nov. kl 1800. Kontakt styret for 
nærmere info.                                                                                                                                             
Hans Omberg fikk så slippe til  med en kort orientering  fra sitt engasjement om 
behandlingseiser for MS-rammede. Han vil jobbe videre med saken, selv om det ikke ble 
gjennomslag i budsjettforhandlingene denne gang.                                                                                                            
Til sist minnet leder om julelunsjen på Hotel City lørdag 3.desember kl 1400. 

Kjersti Lium fikk så slippe til med sitt foredrag i  hverdagsmestring. "Hva gjør livet godt å 
leve" Kjersti er blind og kjent for de fleste fra TV programmet "Ingen grenser" med Lars 
Monsen. Hun startet med å takke for at hun var invitert og sa at hun likte å komme rundt i 
ulike foreninger og lag. Med dette ville hun presisere at vi  alle har mye felles samtidig som vi 
har mye å lære av hverandre. Et av hennes hovedbudskap var at man må lære seg å sette 
pris på det man har og at alle har noe å bidra med. Dette ble rikt illustrert når hun fortalte 
fra den 30 dager lange opplevelsesturen til Snøhetta med de 11 andre deltakerne i TV 
programmet. Deltakerne her hadde alle store utfordringer, men hjalp hverandre frem til et 
felles mål. Mottoet under turen "Vi blir hele sammen" 

Hun ønsket også å fortelle litt om sin egen historie som svaksynt i barneårene og som blind i 
en alder av 22 år. Hun hadde lært seg tidlig å sette pris på de sansene som fortsatt var der i 
stedet for å fokusere på tapet av synet. Gleden ved å være ute i naturen ble beskrevet 
inngående og levende. Og hun ga eksempler på hvordan hun kunne holde seg fysisk aktiv 
med sykling, skigåing og kajakkpadling. Hun presiserte hvor viktig det er å ta  imot hjelp  og 
viste til hvor viktig det er å sette pris på sine støttespillere, familie og venner.                                                                                            
Hun avsluttet med å henvise til sin helt, svenske Mikael Andersson som lever sitt liv uten 
armer og ben. Han har skrevet boken: "Armløs,benløs, men inte hoppløs"                                                           
Det var en lydhør forsamling som applauderte det fine foredraget som inneholdt mye alvor, 
men også mye humor. 

Leder takket for fint foredrag og  annonserte at det var tid for bevertning og tradisjonelt 
loddsalg. Praten gikk løst til nykokt kaffe og ferskt bakverk. Det ble solgt bra med lodd og 
mange fikk med seg en gevinst eller vakker blomster hjem. Lotteriet ble avsluttet med en 
flott fruktkurv sponset av" Rema 1000 Brohodet"  

Leder takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.                                                                           

Grethe Marita Kopperud, sekr.                                                                         


