
Fredrikstad MS forening                                                    
Medlemsmøte 20 april i Adventkirken kl 19. 

Leder Kjell Karlsen ønsket de 28 frammøtte velkommen.                          
Han startet med å minne om brevet som foreningen sender ut til alle 
sine medlemmer i disse dager. Det inneholder oversikt over 
medlemsmøter, våre arrangementer og turer samt telefonnr. og 
påmeldingsfrister.                                                                                                     
Han ba alle legge merke til at neste medlemsmøte er lagt til onsdag 
25 mai (d.v.s. forskjøvet en uke p.g.a pinse og 17. mai.)                          
Lørdag 4. juni blir det sommeravslutning hos Lise og Gunnar Åmli på 
Hvaler. Vi starter kl 14.00. Bindende påmelding til :                                       
Maja B. Kristiansen  tlf: 41 29 66 95                                                             
Tur til Kristiansand 18-21 august . Bindene påmelding innen 4. juni til 
Maja B. Kristiansen tlf: 41 29 66 85 eller Kjell Karlsen tlf: 94 64 66 10. 

Så fikk Madelene Bergersen og Anne Kristin Johansen , begge 
sykepleiere, fra Banda sykepleieservice slippe til. Begge hadde lang 
erfaring og fortalte engasjert om sin arbeidshverdag med 
hjelpemidler og sykepleieartikler til ulike behov. De legger stor vekt 
på service og presiserer at informasjon og opplæring av kundene  er 
en viktig del av arbeidet . Det blir satt av god tid  og forholdene blir 
lagt til rette for uforstyrrede  samtaler i egne  rom osv.   De kan tilby 
hjembesøk og hjemkjøring av varer. Det ble presisert at Banda ikke er 
et apotek d.v.s at de ikke selger legemidler, men at de derimot er 
spesialister på refusjonsberettigede sykepleieartikler. De kan hjelpe 
til med å fornye resepter vedrørende disse produktene og slagordet  
er ”Blåresept vår spesialitet”. De hadde med seg et utvalg produkter 
til demo denne kvelden og det ble gitt god anledning til spørsmål fra 
tilhørerene. De to ble takket  for  nyttige informasjonen og fikk hver 
sin påskjønnelse fra leder. 



Så var det tid for kaffe, deilig påsmurt mat, kake og loddsalg .Under 
kaffe og prat fikk vi også litt førstehåndinformasjon om Kristiansand, 
da vi var så heldige denne kvelden, å ha en gjest, nettopp derfra. Vi 
ble ønsket varmt velkommen til hennes hjemby i august. 

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

Grethe Marita Kopperud                                                                         
sekretær 

 

 

 


