
Fredrikstad MS forening 

 

Fredrikstad MS forening avholdt medlemsmøte onsdag 22 april i Filadelfia kirken. 

Leder ønsket velkommen til alle og et spesielt velkommen til Vidar Løken fra firmaet Hepro som 

leverer diverse hjelpemidler. 

Leder kom med følgende opplysninger og påminnelser: 

 MS konferansen som avholdes på Quality hotell Sarpsborg 28 mai. Medlemmer som ønsker å delta, 

må melde seg på selv , men kan få påmeldingsavgiften refundert av foreningen. Påmelding kan gjøres 

ved å ringe MS-forbundet. Tlf:22 477990  Se flere opplysninger i MS bladet eller på hjemmesiden vår. 

Årets MS konferanse handler om progressiv MS og har ellers fokus på mestring. 

Vi har fått invitasjon til  Sarpsborg MS- forenings  neste medlemsmøte. Det blir avholt på Lande Bo og 

Servicesenter onsdag 13/5-15. Temaet for kvelden er Brukerstyrt Personlig Assistent. Leder ønsker 

beskjed om noen ønsker å delta. 

Deretter fikk Vidar Løken slippe til. Han hadde med seg diverse fine hjelpemidler.Bl.a. nye modeller 

av  ”scootere” som vakte stor interesse .Han brukte god tid på å presentere disse. Det var også mulig 

å få en prøvetur ut , for de som måtte ønske det. En løftestang som kunne festes mellom gulv og tak 

ble også viet en del oppmerksomhet. Vidar Løken har lang erfaring i bransjen og han fortalte om 

brukere som hadde fått sin livs-situasjonen sin endret totalt, etter å ha tatt i bruk nyttige 

hjelpemidler. Produktene er prisforhandlet og leveres gjennom NAV. Kommunens ergoterapeuter må  

kontaktes for å søke om disse . 

Så var tiden inne for bevertning. Kjøkkenkomiteen vartet opp med deilige rundstykker , kringle og 

nykokt kaffe. 

Det blir som vanlig solgt bra med lodd og mange kunne gå hjem med fine gevinster eller med vårlige 

stemorsblomster. 

Leder avsluttet med å takke alle for oppslutningen og en spesiell takk til Vidar Løken fra Hepro . 

Vi ble ønsket vel hjem og fikk påminnelse  om neste medlemsmøte som blir 20 mai. Da blir det 

underholdning med ”GT SARA” 

 

 

Grethe Marita Kopperud 

sekretær 

 

 


