
Alþjóðadagur Parkinson 11. apríl
Laugardaginn 11. apríl ætlum við að halda hátíðlegan Alþjóðadag 
parkinsonsjúkdómsins. Við ætlum að hittast við Hannesarholt, 
Grundarstíg 10 í Reykjavík kl. 11.00. Þaðan ætlum við að leggja af 
stað í göngu hringinn í kringum Tjörnina. Gangan verður táknræn 
því við ætlum að minnast þess að við erum ekki ein hér á Íslandi 
að glíma við parkinsonsjúkdóminn heldur er fólk í sömu sporum 
um allan heim. Tjörnin mun tákna jörðina þennan dag og við 
ætlum að fara einn hring “umhverfis jörðina” og hugsa hlýlega til 
allra þeirra sem standa með okkur í þessari baráttu. Að göngunni 
lokinni förum við inn í Hannesarholt og fáum okkur hressingu.

Veitingastofan í Hannesarholti hefur gefið okkur tilboð í brunchdisk 
sem saman stendur af: eggjahræru, beikoni, hráskinku, smoothie, 
heitreyktum laxi með piparrótar og eplasósu, tind (harður ostur) 
með heimalöguðu marmelaði, brauði og smjöri ásamt kaffi/te fyrir 
2.850 kr. á mann. Við þurfum að láta vita kl. 11.00 hversu margir 
verða í brunch í Hannesarholti kl. 12.00.

Þeir sem vilja sleppa göngunni geta komið og hitt hópinn í 
Hannesarholti kl. 12.00 en þá þarf að láta Ernu vita á tölvupósti 
parkinsonsamtokin@gmail.com eða í síma 552-4440 í síðasta 
lagi kl. 10.30 um morguninn.

Hamingjan er hér
Þann 2. maí verður laugardagsfundur í Hátúni 10, kl. 11.00. 
Gestur fundarins verður Hróbjartur Darri Karlsson, læknir, en 
hann ætlar að fjalla um hamingjuna. Eftir fundinn verður heitt á 
könnunni og tækifæri til fólk til að spjalla saman en þetta verður 
síðasta laugardagsfundurinn í vetur.

Vorferð í Friðheima 16. maí
Laugardaginn 16. maí ætlum við að fara í hina árlegu vorferð 
Parkinsonsamtakanna. Nú í ár ætlum við að fara austur fyrir fjall 
í Friðheima, Reykholti í Bláskógabyggð. Þar búa hjónin Knútur 
Rafn Ármann og Helena Hermundardóttir ásamt fimm börnum 
sínum sem öll taka virkan þátt í búskapnum. Í Friðheimum eru 
stunduð hrossarækt, þar eru ræktaðir tómatar allan ársins hring 
og þar er líka veitingastaður en rauði þráðurinn í eldhúsinu eru 
tómatar í hinum ýmsu myndum.

Við ætlum að hittast við Hátún 10b kl. 10.15 en lagt verður af stað 
stundvíslega kl. 10.30. Þá liggur leiðin að Friðheimum en það er 
rúmlega klukkustundar 
akstur frá Reykjavík. Í 
Friðheimum förum við 
í gróðurhúsaheimsókn 
þar sem við sjáum 
hvernig tómata-
ræktunin gengur fyrir 
sig og fáum að smakka 
á afurðunum. Síðan 
setjumst við niður 
á veitingastaðnum 
innan um tómat-
plönturnar og fáum tómatsúpu með 
nýbökuðu brauði, eftirrétt og kaffi/te. Í lokin verður okkur svo boðið 
á hestasýningu sem veitir innsýn í eitt merkasta hestakyn heims. 
Eftir sýninguna er gestum boðið í hesthúsið, þar sem heitt er á 
könnunni, hægt er að spjalla við hesta og menn og taka myndir til 
minningar um góða upplifun.

Heimsóknin í Friðheima tekur um það bil 2 klukkustundir en við 
gerum ráð fyrir að koma aftur í bæinn um klukkan 15.30. Það er 
tilvalið að bjóða vinum og fjölskyldumeðlimum með í ferðina og 
þessi ferð hentar líka fyrir börnin og barnabörnin.

Verð fyrir félagsmenn er 3.000 kr. en 5.000 kr. fyrir aðra. Það er 
ókeypis fyrir börn 0-5 ára en verðið er 2.500 kr. fyrir 6-12 ára börn.

Skráning fer fram á heimasíðunni www.parkinson.is og í síma 
552-4440, skráningu lýkur þriðjudaginn 12. maí.
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Síðasti Pappírspésinn - Nýr póstlisti á netinu tekur við
Undanfarin ár hafa félagsmenn átt kost á því að fá Pésann sendan heim með pósti en það hefur haft umtalsverðan kostnað í för 
með sér fyrir samtökin. Þar sem flestir eru með tölvupóst þá var gerð tilraun í byrjun ársins og fréttabréf sent til félagsmanna með 
tölvupósti. Það gekk mjög vel en þó eru nokkrir félagsmenn sem hafa ekki skráð tölvupóstfang sitt hjá samtökunum. Við hvetjum 
alla sem vilja fá fréttir frá Parkisonsamtökunum að skrá tölvupóstfangið sitt á heimasíðunni: www.parkinson.is/postlisti.
Þeir sem vilja áfram fá fréttabréf sent heim með pósti verða óska eftir því sérstaklega í síma 552-4440.

SKJÁLFTANN 10. JÚNÍ



Skjálftinn í Skólagerði 10 júní
Skjálftinn verður haldinn miðvikudaginn 10. júní kl. 17.00. Eins og 
í fyrra verður hann haldinn á pallinum hjá hjónunum Önnu Rósu 
og Kristni í Skólagerði 13, Kópavogi. Sú hefð hefur skapast að 
allir sem hafa tækifæri til taka eitthvað með sér á veisluborðið 
en boðið verður upp á drykki. Að sjálfsögðu verður boðið upp á 
drykkinn Skjálfta sem Jón Jóhannsson átti heiðurinn af en Jón 
lést í febrúar síðastliðnum. Við erum nú þegar búin að leggja inn 
pöntun hjá veðurguðunum og óskum eftir jafn góðu veðri og í 
fyrrasumar.

Ferðaþjónusta Blindrafélagsins
Reykjavíkurborg og Blindrafélagið hafa gert með sér nýjan 
samning um ferðaþjónustu fyrir lögblinda en meðal nýjunga í 
samningnum er að notendur ferðaþjónustu fatlaðra, aðrir en 
blindir, eiga kost á því að nota ferðaþjónustu blindra.
Eitt megineinkenni ferðaþjónustu blindra er hátt þjónustustig 
og sveigjanleiki. Kostnaður notenda er hærri en í hefðbundinni 
ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk en notast er við leigubíla og því er 
sveigjanlegri þjónusta sem er tiltæk allan sólarhinginn, alla daga 
ársins. Þó að kostnaðurinn sé hærri þá er mikil ánægja með 
ferðaþjónustu blindra og hefur verið frá upphafi. Allan tímann er 
það Hreyfill sem hefur veitt þjónustuna.
Nýir umsækjendur skulu sækja um ferðaþjónustu fatlaðs fólks til 
þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar í hverfi umsækjanda.
Hægt er að fá nánari upplýsingar um samninginn á heimasíðu 
Parkinsonsamtakanna www.parkinson.is.

Parkinson og hvað svo?
Umræðufundur Parkinsonsamtakanna var haldinn laugardaginn 
7. mars í sal SEM samtakanna, Sléttuvegi 3.
Hrafnhildur Björk Sigurðardóttir sagði frá reynslu sinni þegar hún 
fékk greiningu og Bjarni Karlsson prestur og aðstandandi stjórnaði 
umræðum. Fundurinn var mjög vel heppnaður og greinilegt að 
þetta fundarform hefur marga kosti og verður örugglega meira 
notað á fundum hjá samtökunum. Við sendum Hrafnhildi Björk og 
Bjarna kærar þakkir fyrir þeirra þátt í þessum skemmtilega fundi.

Góðgerðardagur Kvennó
Góðgerðardagur Kvennaskólans í Reykjavík var haldinn 3. mars 
en þá fengu bekkirnir úthlutað góðgerðarfélögum til að vinna fyrir 
í einn dag. Það var bekkurinn 1NA sem fékk Parkinsonsamtökin 
en þau voru með skreyttan bás í skólanum þar sem samtökin 
voru kynnt. Fólki var m.a. boðið upp á að keppa í parkinsonhlaupi, 
svara spurningum um parkinsonsjúkdóminn og vinna sér inn 
kökubita fyrir rétt svar. Einnig voru allir hvattir til að líka við 
Facebook síðuna okkar en fjöldi fylgjenda margfaldaðist á 
nokkrum dögum. Við sendum 1NA og öllum í Kvennaskólanum 
kærar þakkir fyrir daginn og alla aðstoðina.

Pésinn - Fréttabréf

Útgefandi: Parkinsonsamtökin á Íslandi 
Ábyrgðarmaður: Snorri Már Snorrason 
www.parkinson.is  •  parkinsonsamtokin@gmail.com

Aðalfundur 2015
Aðalfundur Parkinsonsamtakanna var haldinn laugardaginn 
21. mars kl. 11.00 í Hátúni 10. Alda Sveinsdóttir, Guðjón 
Jónsson, Jón Þórir Leifsson, Snorri Már Snorrason og Svanhildur 
Ósk Garðarsdóttir gáfu öll kost á sér áfram í aðalstjórn 
Parkinsonsamtakanna og ekki kom fram mótframboð. Jón Ingi 
Ragnarsson heldur áfram í varastjórn en Kristrún H. Björnsdóttir 
var kosin ný inn í varastjórnina í stað Helgu Hróbjartsdóttur 
sem lét af störfum í stjórninni og er henni þakkað kærlega fyrir 
samstarfið á liðnu ári.
Ólína Sveinsdóttir og Hjörleifur Ólafsson halda áfram sem 
skoðunarmenn reikninga. Guðrún Jónsdóttir og Ólína Sveinsdóttir 
halda áfram í laganefnd en Snorri Már Snorrason var kosinn nýr 
inn í laganefndina í stað Jóns Jóhannssonar.

Næstu jafningjastuðningsfundir
Annan hvern miðvikudag eru jafningjastuðningsfundir kl. 17.00 í 
Hátúni 10, á 9. hæð. Á fundunum gefst Parkinsongreindum og 
aðstandendum þeirra tækifæri til að hittast og ræða saman.
Jafningjastuðningsfundirnir í apríl og maí verða miðvikudagana: 
15. apríl, 29. apríl, 13. maí og 27. maí. Allir hjartanlega velkomnir.

 11. apríl Alþjóðadagur Parkinson. Hittumst kl. 11.00 
  við Hannesarholt, Grundarstíg 10 í Reykjavík.

 15. apríl Jafningjastuðningsfundur í Hátúni 10, kl. 17.00

 29. apríl Jafningjastuðningsfundur í Hátúni 10, kl. 17.00

 2. maí Laugardagsfundur í Hátúni 10, kl. 11.00

 13. maí Jafningjastuðningsfundur í Hátúni 10, kl. 17.00

 16. maí Vorferð Parkinsonsamtakanna að Friðheimum. 
  Hittumst kl. 10.15 við Hátún 10b.

 27. maí Jafningjastuðningsfundur í Hátúni 10, kl. 17.00

 10. júní Skjálftinn í Skólagerði 13, Kópavogi, kl. 17.00


