
Fredrikstad MS-forening                                                                                   
Medlemsmøte 25 mai  i Filadelfiakirkens lokaler i Ilaveien.   

Leder Kjell A. Karlsen  ønsket  alle velkommen og spesielt velkommen 
til kveldens 2 gjester. De var kommet for  å underholde oss med sang, 
denne vakre forsommerkvelden.                                                                                                         
Han hadde, før disse slapp til, en del kunngjøringer til medlemmene.                                  
Først om MS konferansen på Quality hotell i Sarpsborg 8 juni, hvor 
det hastet med påmelding , da fristen egentlig allerede var gått ut. 
Det var også siste frist for påmelding til sommeravslutningen. Den 
blir, som flere år tidligere, holdt hos Lise og Gunnar Åmli. Lørdag 4 
juni  kl 1400.  Deres vakre eiendom ligger på Botne Kirkøy Hvaler. 
Påmeldingen er bindene. Grillmat og drikke blir kjøpt inn og det er 
kun nødvendig å ta med seg stol. Det ble også minnet om 
påmeldingsfristen til Kristiansands turen i august. Absolutt siste frist 
for påmelding er 4. juni og denne er også selvsagt bindene pga 
avtaler med hotell og reiseselskap. Påmelding kan gjøres til Maja 
mobil: 41296695 eller Kjell mobil: 94646610. Betalingsfrist for denne 
turen er 20 juni.                                                                                                     
Heidi Kaspersen og Gro Heie Engelbreckt fikk så slippe til. De to 
damene synger sammen i kvalitetskoret Senza Rigore og vartet opp 
med flott sang. De innledet med ”Danse mot vår” og fortsatte med 
kjente og kjære melodier på både norsk ,svensk og engelsk. Vi fikk 
høre melodier fra Sound of music. Viser av Evert Taube og Per Sivle , 
samt fengende Abba melodier. Et av høydepunktene var en 
humoristisk Heidi som, med svigemors kledelige hatt, framførte visen 
om sin aller første seiltur. (av Øystein Sunde?) De avsluttet med 
”Gabrielas song” og høstet velfortjent applaus fra de frammøtte.                                                                                             
I pausen ble det servert deilig påsmurt mat , kaffe og kringle. Det ble 
solgt bra med lodd og kvelden hadde mange heldige vinnere av 
diverse gevinster, vakre blomster og denne kvelden også 2 flotte 



fruktkurver. En sponset av Rema1000 Østsiden og en av Kiwi på 
Kråkerøy .                                                                                                           
Hans Omberg hadde en kort orientering om sitt engasjement for å få 
til helsereiser til varmere strøk. Han har kontakt med politiske 
organer og forteller at det jobbes for å få til et fritt rehabiliteringsvalg 
for MS rammede. Han henviser til egne erfaringer og kom også med 
konkrete anbefalinger om egnede steder i Spania.                                                                                                                     

Leder takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.                                                        

Grethe Marita Kopperud                                                                                       
sekr.                                                                          

 

 


