
K U R S U S P R O G R A M  F O R  2 0 1 7

16 fibromyalgi.dk        nr. 1 2017

Kurser i nærheden af dig

Af Mark Sinclair Fleeton
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 Hvordan kan man mestre fibromyalgi? 
(kl. 15-20) - viden og indsigt for fibromyalgiramte
Fredag  den  3. marts 2017  i København
Fredag  den  5. maj 2017  i Randers
Fredag  den  8. september 2017  i Næstved 
Fredag  den  3. november 2017  i Esbjerg

 Pårørende - en overset gruppe? 
(kl. 17-20) - en aften med inspiration og mulighed for 
networking kun for pårørende
Tirsdag  den  28. marts 2017  i Vejle
Tirsdag  den  10. oktober 2017  i København

 Er Mindfulness noget for dig? 
(kl. 17-20) - introduktion og øvelser 
Tirsdag  den  7. marts 2017  i Svendborg
Tirsdag  den  9. maj 2017  i København
Tirsdag  den  12. september 2017 i Herning
Tirsdag  den  7. november 2017  i Hillerød

 Godnat og sov godt! 
(kl. 17-20) - kroniske smerter, søvn og søvnproblemer
Torsdag  den  23. marts 2017  i Kalundborg
Onsdag  den  14. juni 2017  i Kolding
Torsdag  den  28. september 2017 i København
Torsdag  den  23. november 2017 i Holstebro

 Cafémøder
Tirsdag  den  24. januar 2017  i Rødekro
Onsdag  den  15. marts 2017  i Aalborg 
Torsdag  den  27. april 2017  i København
Torsdag  den  8. juni 2017  i Nykøbing F  
Onsdag  den  23. aug. 2017  i Gilleleje
Tirsdag  den  19. sep. 2017  i Odense
Onsdag  den  15. november 2017  i København 
Tirsdag  den  28. november 2017  i Aarhus 

F O R E D R A G 

 Ergoterapi som redskab til bedre håndtering  
af dagligdagens opgaver 
(kl. 17-19) Foredrag ved Ph.d. Cecilie von Bülow fra 
Parker Instituttet 
Torsdag den 30. november 2017  i Nyborg

 Ukuelig – på trods af kronisk smerte 
(kl. 17-19) The Back to Life Project 
Tirsdag  den  4. april 2017  i Høje Taastrup
Onsdag  den  4. oktober 2017  i Aarhus

 Den personlige mestringshistorie: 
Fuc…. Fantastiske Fibromyalgi
Foredraget tilbydes til bl.a. biblioteker og frivilligcentre. 
Følg med på hjemmesiden og facebook for dato og sted

 Generalforsamling
Emne: Evt. om lokalt netværk/kontaktperson
Lørdag  den  20. maj  i Middelfart

Igen i 2017 kommer DFF rundt i hele landet med 

vores kurser og vi håber på, at komme endnu flere 

steder med vores cafémøder og foredragstilbud. 

Mestringskursus for alle og netværk kun for pårørende
Mestringskurset og Pårørendekurset har været faste bestanddele af DFFs 
kursusprogram gennem mange år og selvom kurserne har været velbesøgte 
og har fået meget ros fra deltagerne, så har flere også efterlyst opdaterede 
versioner af kurserne. Derfor har vi i år målrettet de to kurser mere, således 
at Mestringskurset er tilrettelagt til medlemmer med fibromyalgi og Pårø-
rendekurset er rettet mere til de pårørende end de var tidligere. For medlem-
mer med fibromyalgi er det spørgsmål som: hvordan kan man håndtere de 
forandringer og begrænsninger sygdommen giver og hvad kan man selv gøre 
for at mestre sin fibromyalgi? For pårørende er det måske mere spørgsmål 
som: hvordan man finder en balance mellem at hjælpe sin pårørende og at 
passe på sig selv? Eller: kan man sige fra som pårørende og er det ok at stille 
krav? Begge kurser sætter samtidigt mere vægt på dannelse af netværk for 
henholdsvis medlemmer med fibromyalgi og pårørende og hvad begge grup-
per kan bruge DFF til.

Mindfulness og en god nattesøvn
I 2017 forsætter kurset „Er mindfulness noget for dig?“, som vi har haft stor 
succes med i 2016. Det er en introduktion til hvad mindfulness er og hvordan 
det kan hjælpe dig. Kurset er en blanding af oplæg fra en underviser, prakti-
ske øvelser og dialog og diskussion deltagerne imellem. „Godnat og sov godt“ 
er et helt nyt kursus, som DFF tilbyder for første gang i år. Rigtigt mange 
med fibromyalgi oplever, at de sover dårligt og at det har en negativ indfly-
delse på deres smertebillede. Derfor tager vi på kurset hul på hvordan man 
selv kan arbejde med at få en bedre nattesøvn. Hvad hjælper og hvad skal du 
lade være med? På kurset ser vi på, hvordan du kan systematisere dine erfa-
ringer i forhold til hvad der virker for dig og hvad der ikke gør.

Cafémøder
Vi oplever meget stor efterspørgsel på, at vi kommer ud lokalt over hele lan-
det og taler både generelt om fibromyalgi, men samtidigt tager fat på mere 
specifikke problemstillinger. Derfor udbyder vi i 2017 otte cafémøder rundt 
om i hele landet – to af cafémøderne erstatter de tidligere Åbent hus-arran-
gementer i DFFs lokaler i København. På cafémøderne kommer en konsulent 
eller en frivillig fra DFF ud og fortæller om foreningens arbejde og hvad du 
kan bruge os til. Men du er også meget velkommen til at melde ind, når du 
tilmelder dig, hvis der er noget specifikt, du gerne vil snakke om. Cafémøde-
formatet er også lagt an på, at du selv kan tage initiativ til at invitere os ud til 
dit lokalområde. Alt du skal gøre er at kontakte sekretariatet på tlf. 3323 5560 
eller på dff@fibromyalgi.dk for at høre mere.

Foredrag 
Som det andet nye punkt på kursusprogrammet for 2017 udbyder vi tre for-
skellige foredrag. Cecilie von Bülow fra Parker Instituttet på Frederiksberg 
Hospital holder et foredrag om Ergoterapi som redskab til bedre håndtering 
af dagligdagens opgaver. Det foregår i Nyborg. Så har vi fået Mikkel Salling 
Holmgaard, som nogen var så heldige at opleve på DFFs generalforsamling, 
til at holde to foredrag i henholdsvis Høje Taastrup og i Aarhus om „Ukue-
lighed – trods kroniske smerter“. Endeligt har vi i år et særligt tilbud om at 
få DFF medlem Zezza Maria Skovager ud med et foredrag i lidt samme 
genre. „Fuc… fantastiske fibromyalgi“ kalder hun sit foredrag og tilbuddet er 
rundsendt til landets biblioteker og frivilligcentre, men du kan også selv 
booke Zezza Maria Skovagers foredrag ved at kontakte sekretariatet.




