
                                                                                               

 
 

Til medlemmene i Romerike, Follo, og Asker og Bærum MS-foreninger: 
Invitasjon til seminaret ”Å leve med MS”,  

fredag 8. til søndag 10. oktober 2021 på Scandic Asker 
 
 
Det ble ikke noe seminar i 2020 pga. koronasituasjonen, og vi er ekstra glade for å kunne invitere til 
«Å leve med MS» i år. Vi har lagd et variert program med ulike temaer, og det blir også god 
mulighet for sosialt samvær og å bli kjent på tvers av lokalforeningene. 
 
PROGRAM: 
 
Fredag 8. oktober 
Innsjekking fom. kl. 15.00, felles middag kl. 20.00. Sosialt samvær med quiz utover kvelden. 
 
Lørdag 9. oktober 
8.00-10.00   : Frokost for de som overnatter. 
9.00-10.00   : Lett frokostbuffet for de som har dagpakke. 
10.00           : Velkommen 
10.00-10.45 : «Livsglede i livsalvoret», ved Per Anders Nordengen. Han er prest, forfatter og en 
                      etterspurt fordragsholder, kjent for sin evne til å formidle alvor med glimt i øyet. 
10.45-11.15: Pause 
11.15-11.45: Søvn, ved Ragnhild Platou Borgersen. Foredraget vil gi deg innsikt i hva søvn er,  
                      hvorfor vi sover, søvnstadier, hva som regulerer søvnen og hvordan du kan lage gode  
                      vaner som fremmer søvn. 
                      Ragnhild jobber som psykolog i Frisklivssentralen i Ringsaker kommune og er i  
                      tillegg yogalærer. 
11.45-12.15: Pause 
12.15-13.00: Ragnhild Platou Borgersen fortsetter. 
13.00-15.00: Lunsj 
15.00-15.45: Nevroyoga, ved An-Magritt Seeland. Hun er kundaliniyogalærer, og er også utdannet  
                      innen bl.a medisinsk yoga og traumeyoga.	An-Magritt	har	utviklet	nevroyoga	for		
																									mennesker	med	nevrologiske	og	autoimmune	utfordringer,	og	hun	har	selv	MS.	
15.45-16.15: Pause 
16.15-17.00: An-Magritt Seeland fortsetter. 
20.00           : Middag (for de som overnatter) 
 
Søndag 10. oktober 
8.00-10.00  : Frokost for de som overnatter 
9.00-10.00  : Lett frokostbuffet for de som har dagpakke 
10.00-11.00: MS og trening og viktigheten av å trene for oss med MS, ved Tomm Østlie. Han er  
                      fysioterapeut på Porsgrunnklinikken og har god erfaring med MS og trening. 
11.00-11.30: Pause (Sjekk ut av rommene senest i denne pausen) 
11.30-12.30: Skyldes MS en virusinfeksjon?, ved Andreas Lossius. Han er lege på nevrologisk 
                      avdeling Ahus og har forsket på MS og immunsystemet i mange år. 
12.30-13.00: Avslutning og oppsummering 
13.00          : Lunsj (hjemreise etter lunsj) 



 
        
 		
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 
Det er også i år mulig å velge mellom:  
 
1. Delta på seminaret med 2 overnattinger og full pensjon: Egenandel kr. 500 pr. pers. i  
    enerom eller dobbeltrom. 
2. Delta kun på dagtid: Egenandel kr. 200 pr. pers. for begge dager (inkluderer lett  
    frokostbuffet og lunsj begge dager).  
 
 
Parkering i hotellets kjeller må betales av den enkelte. 
 
Påmelding til Bente Sneis, mobilnr: 932 66 108, e-post: bentesneis@hotmail.com. 
Påmeldingsfristen er 20. september og påmeldingen er bindende. Innbetaling til konto               
0530 1540665 når du melder deg på til Bente og får bekreftet at du/dere får plass.  
Gi også beskjed ved påmelding om dere vil ha handikaprom.  
Vi har 40 plasser til overnatting + 20 plasser på dagtid. Det gjelder ”førstemann til mølla”. 
 
 
 
Velkommen til seminar, hilsen Asker og Bærum, Follo og Romerike MS-
foreninger     
 
 
 

   
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
Returadresse: Akershus MS-sammenslutning v/ leder Bente Sneis, Sundbyveien 55, 1407 VINTERBRO 


