
 

 

Nyhetsbrev fra styret 

Desember 2019 
 

 

Året 2019 er snart over og vi er nå inne i en fin adventstid  

Mange er opptatt med forberedelser til jul - med 

tradisjoner og forventninger det følger med seg. Vi 

ønsker alle en god og trivelig julefeiring ... 

Styret er i en fase for evaluering av det vi har gjort i 

2019, og planlegging og budsjettering av driften for 

neste år.  

 

Året som har gått 

Gjennom 2019 har styret arrangert flere vellykkede sammenkomster. 

Vi kan her nevne medlemsmøter med:  

Foredrag av Nevropsykolog 

Foredrag av Multiskrulla 

Foredrag om Selvangivelsen 

Historisk byvandring  

Quizkveld 

Sommermøte på Olivia 

Julemøte på Rockheim  

I tillegg har vi også i 2019 gjennomført månedlige kaffetreff på City Syd.  

 

Styret har også arrangert medlemstur til Åre med god oppslutning fra medlemmene. 

Turen var vellykket og tanken er å gjennomføre lignende tur i 2020. 

 

Vi opplever økende oppslutning på våre arrangementer 

Tusen takk til alle som bidrar til våre samlinger.  😊 

 

Gave fra Handelsreisendes forening Trondheim 

Vi var i år så heldige å motta gavesjekk på hele 500 000,- fra Handelsreisendes Forening 

Trondheim. Dette gir oss gode muligheter i planleggingen av våre aktiviteter framover. 

Vi har i ettertid vært tilbake hos dem og presentert foreningen.  

Styret mottok på årets sommermøte mange veldig gode forslag på hva disse pengene 

kan brukes til. Vi har fått gjennomført noen av disse, og flere er under planlegging.  

 

Innspill om tema til medlemsmøter 

Om noen brenner inne med gode forslag til tema som vi kan ha på medlemsmøter, så 

send oss gjerne en mail:  trondheim.msf@gmail.com  
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NYTTÅRSBORD – Lørdag 25 JANUAR 2020 – kl 1800 

 

Vi har gleden av å invitere til Nyttårsbord på Britannia Hotel 

 

Meny: Aperitiff – Festmiddag – 3 retters 

Annen drikke betales av den enkelte 

Underholdning 

Egenandel medlemmer: kr. 300,- 

Påmeldingsfrist: 3 januar 2020 

Bindende påmelding til konto:  4358 16 40804   -   eller VIPPS 132255 

Merk innbetalingen med navn 

 

Hjertelig velkommen! 

 

Kafetreff –  torsdag 23 januar 2020 - kl 1200 

Vi treffes til et uformelt kaffetreff. NB! NYTT STED: Jordbærpikene - City Syd - 3 etg. 

Vi spanderer kaffe. 

NB! Det er ikke spiseplikt, og det er helt OK å komme kun for en ☕ kopp kaffe, eller 

☕☕ og kun nyte sosialt samvær med likesinnede MS 'ere.  

Ingen aldersgrense ...ung som gml. er hjertelig velkommen. 

 

Årsmøte tirsdag 4 februar 2020 – kl 1800 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til leder på epost 

mdrevland@hotmail.com innen 09.01.2019. 

Innkalling til møtet vil bli sendt på mail uke 3. 

 

Valg av nytt styre på årsmøte 

På kommende årsmøte er det fem medlemmer fra styret som er på valg, samt 

valgkomite og revisorer. Dette gjelder:

 

Nestleder Astrid Berglund  

Sekretær Steinar Jøsok   

Styremedlem Arnt Krokøy  

Varamedlem Linda Bøkseth  

Varamedlem Torbjørn H. Bjørkeng  

 

 

Revisor Ivar Berg  

Revisor Ola Østerås  

Valgkomité: 

Rikard Høvde  

Torunn Rønning 

Berit Rødseth 

 

Dersom noen har forslag på kandidater, eller selv har lyst til å sitte i styret, ber vi om at 

forslag sendes til valgkomiteen v/Torunn Rønning torunnronning@hotmail.com, Berit 

Rødseth berit.rodseth@gmail.com eller Rikard Høvde rikard.hovde@gmail.com  

 

Ung gruppe (opp til 40 år) 

Ovennevnte undergruppe av foreningen har hatt lite aktivitet det siste året. Styret har et 

stort ønske om å få igang flere tilbud. Det har vært avholdt et møte for denne gruppen 

nå i November, og håpet er at denne gruppen skal bli mere aktiv framover. 
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Brukergrupper  

Foreningen er representert i brukergruppene på Nevroklinikken St Olav, Brukerutvalget 

St Olav, NAV Trøndelag Hjelpemiddelsentral og NAV Trøndelag Bilavdeling  

 

Dersom noen har innspill, tanker og meninger om ting/saker innenfor brukergruppenes 

område, så er det fint om dette sendes til: 

 

Nevroklinikken - Hege Åmot, anitahege@yahoo.no 

Brukerutvalget St Olav og NAV Hjelpemiddelsentral – Marianne Drevland, 

mdrevland@hotmail.com 

NAV hjelpemiddelsentral Bilavdeling – Elisabeth Rasmussen, 

elisabeth67rasmussen@hotmail.com  

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

 

 

Helsereise til ALBIR 

På vegne av Follo MS-forening, Bente Sneis har vi gleden av å videreformidle følgende: 

Hun arrangerer helsereiser til Albir i Spania. 

Neste tur er fra 18.mars 2020 i 2 uker. 

Spørsmål og påmelding går til Bente på epost bentesneis@hotmail.com eller på  

mob. 93 26 61 08 

 

 

 

GRASROTANDELEN 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme 

hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. 

Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller 

foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å 

støtte oss i TRONDHEIM OG OMEGN MS-FORENING.  

Vårt organisasjonsnummer er 986363440 

 

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter: 

 

• Hos kommisjonæren  

• Mobilspill  

• Norsk Tipping sine nettsider  

• SMS, send Grasrotandelen 986363440 til 60000 
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Dersom det er noen som lurer på noe – ikke nøl med å ta kontakt med styret. 

 

Mail:   trondheim.msf@gmail.com   Mobil:  48 39 52 11 

 

Hjemmeside: 

https://www.ms.no/lokallag/troendelag/trondheim-og-omegn-ms-forening 

 

Facebook - MS Trondheim: 

            https://www.facebook.com/groups/235874746514225/ 
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