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Godt nyttår kjære medlem! 

Så var julen over for denne gang – det samme er år 

2015. Vi håper at alle har hatt en trivelig og god 

julefeiring og ser frem til et godt og aktivitetsfylt år 2016. 

Styret er godt  igang med planlegging av 2016 og 

informerer i dette nyhetsbrev om hvilke planer vi har 

fremover. Noe er foreløpig på planleggingsstadiet. 

Nærmere beskjed vil bli gitt i neste nyhetsbrev (etter 

Årsmøtet). Det kan være lurt å følge med på vår 

internettside; www.ms.no/lokallag/rogaland/rogaland-ms-

forening eller på facebook-siden vår (lukket gruppe) – 

hvor alt som blir sendt ut som  e-post også blir publisert. 

YOGA OG SOSIALT SAMVÆR 

Hva med en «halv-helg» m/yoga og sosialt samvær? 

 
Vi inviterer våre medlemmer - maks 15 stk.  til   
YOGA-trening  i to lengre økter  samt sosialt samvær 

Sted: Sola Strand Hotel 

Tid:    10.-11. juni 2016 

Egenandelspris: Kr 900,- 

 
Du får:  
- 2 yoga-økter med erfarne Ingvild 

Frøysand fra Satya yoga;    
Dag 1   1,5 time   Dag 2   2 timer 

- 2-retters middag fredag kveld 
- Overnatting i enkeltrom m/frokost 

 
Ønsker du å delta på kurset og middagen, men ikke 
overnatte -  er egenandelen kr 500,-.  
Middagen er inkludert i prisen og det forutsettes at alle 
deltar på denne. 
 
For å kunne gjennomføre dette arr. må vi ha minimum 
10 deltakere påmldt. Blir arr. avlyst vil de påmeldte  
få tilbakebetalt hele beløpet og samtidig  
få beskjed. 
 

Påmeldings- og innbetalingsfrist 1. mars 
 

Kom igjen og bli med! 
Dette er sunt for både kropp og sjel, og det 
kan fort bli kjekt. 
 
Innbetaling gjelder som påmelding.  
 

Betal til Rogaland MS-forening: kto. 3260.15.01561 
 
Mrk. innbetalingen: Navn og etternavn + Yoga på Sola 

 

NB! Trenger du ekstra hjelp må du ta med egen ledsager. 
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ÅRSMØTE onsdag 17. februar 2016, kl. 19.00 

Arrangeres i FFO’s lokaler i Kvalabergvn. 21 (Hillevåg) 

Vi inviterer DEG til å komme. Dette er DIN mulighet til å 

å utøve din medbestemmelsesrett.  

Videre oppfordres dere medlemmer til å sende inn saker 

som du mener er viktig å ta opp. Saker må være 

poststemplet og sendt oss senest lørdag 23. januar 2016. 

Send til Rogaland MS-forening, Kvalabergvn. 21, 4016 

Stavanger. 

NB!  

Om du IKKE har blitt kontaktet av valgkomiteen ELLER 

IKKE HAR SAGT JA TIL VERV, har du INTET å frykte når 

det kommer til valg. Så møt opp!!!   
 

Formell årsmøteinnkalling med saksliste og nødvendige 

papirer vil være være hos deg ca. den 3/2-16 

 

ÅRSKONGRESS I FØRDE  

Tema for kongressen:  

KOGNITIVE UTFORDRINGER 

Med foredrag av nevropsykolog, ergoterapeut og egne 

erfaringer av en person med MS 
 

Tid: 23. april, 2016 

Sted: Choce Sunfjord hotell og Spa 

Det er planlagt aktiviteter lørdag også. Så dette kommer 

til å bli trivelig og lærerikt!! 

 

Styret har besluttet dekke inntil  

kroner 2000,- i reiseutlegg.  

Såååå - meld deg på kongressen og ordne med 

reise/opphold. Send så i ettertid reisekvitteringer til 

kasserer Helle Svensen, Hamranevn. 16, 4374 Egesund 

og du vil få tilbakebetalt reiseregninger for inntil kr 

2000,-. 

MEDLEMSMØTE i FFO’s lokaler i Kvalabergvn. 21 

(Hillevåg)  

Onsdag 20.4.2016, klokken 19.00 
 

Bjarni Snær Dagbjartsson vil fortelle oss om sine 

opplevelser da han deltok på en seile-etappe med 

Oceans of Hope  i fjor sommer. 

Det vil bli servert noe å bite i og drikke. Vårt vanlige 

lotteri har vi også. 
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VELKOMMEN ALLE SAMMEN!!! 

Planer som ikke er helt fastsatte, men som det 

jobbes med:  

 

 

 

Sommerfest tenkt arrangert lørdag 28/5.  

Vi sjekker for tiden ut om vi kan arrangere 

sommeravslutningen som en  familiedag i Lundsvågen på 

Hundvåg.  

 

 

Foreløpig må det sjekkes ut om det er ledig og hvordan 

tilgjengelighet er for rullestolbrukere og evt. tilgang på 

mat. 

Vi vil gjerne ha barnefamilier med oss i tillegg til alle 

andre medlemmer. Vi ser for oss å ha aktiviteter for 

både barn og voksne og da passer det best å arrangere 

dette på en lørdag. Vi vil komme tilbake med nærmere 

informasjon. 

 

Familiedag i Kongeparken kombinert med MS-dagen 

Dette er under planlegging. Siste lørdag i august. 

 

 

Medlemsmøte om utført stamcellebehandling (HSCT) 

Et forslag vi jobber med er å få en som har foretatt HSCT 

(stamcellebehandling) til å komme og fortelle om sin 

erfaring rundt dette samtidig som vi ønsker å får et nytt 

«besøk» av forsker/professor/nevrolog v/  

Kompetansesenteret på Haukeland Øivind Torkildsen 

(var her i august 2015) for å utdype nærmere dette 

temaet og fortelle om hvordan det ligger an med 

medisiner og forskning så langt. Dette er ikke avklart, 

men tanken er å ha dette på høsten. 

I oktober 2016 tenker vi å arrangere en sydentur for  

våre medlemmer.  

Vi arbeider sammen med Haugaland og Omegn MS-

forening (Haugesund) og vil, om mulig, arrangere turen 

sammen med dem. Det kan bli koselig med nye ansikter, 

eller kanskje du kjenner noen i den foreningen som du  

                                                                                Side 2 av 2 

 

kan tenke deg å reise sammen med – da kan en få 

romkamerat en kjenner. Det vil være opp til dere å 

ordne med hvem en skal dele rom med. Det kan være 

begrenset med enkeltrom og HC-rom.  

Med Fysiakos eller ViaTour/Helsereiser blir de å regne 

som turarrangør, vi bare «tiner dere opp».  

 

For tiden venter vi på tilbud på  

for enten Albir, Spania –  

hotell Cactus eller Casas Heddy, Lanzarote.  

Dette kommer vi tilbake til i neste 

nyhetsbrev/web/facebook. Men sett allerede nå av ferie 

til oktober/november (10-dagers tur) 

Nærmere informasjon kommer! 

Vi har også planer om å invitere Steinar Årset som har 

MS og gikk Norge på langs i sommer. Vi vet ikke helt når 

dette blir, men det er «på gang». 

TAKK til alle dere som er GRASROTANDELGIVERE! Dette 

er en svært kjærkommen inntekt til vår forening. 

Ønsker du å bli giver? Send en SMS til 2020 – skriv vårt 

org.nr.: 993960268   Du er nå grasrotandelgiver! 

 

PÅMINNELSE!!  

Vårt NYE MØTESTED er: 

FFO’s lokaler  

Kvalabergvn. 21 

4016 Stavanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sees på årsmøtet!! 


