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Formand for DFF,
Søren Harboe

Kurser i nærheden af dig
Det ligger i  foreningens dna, at vi skal indsamle og formidle viden. Det er
skrevet ind i vores formål. Det er det fordi, at give medlemmerne viden om
og værktøjer til at håndtere deres liv med fibromyalgi er måske den vigtigste
opgave vi har i det hele taget. Det er viden, der i sidste ende kan gøre det
tåleligt at leve med en sygdom som fibromyalgi - både for de ramte og deres
pårørende.

Hvert år forsøger vi, at komme rundt i hele landet med gode, relevante emner
på programmet. Gamle kendinge som Mestringskurset og Pårørendekurset
har fået en ansigtsløftning med større fokus på netværksdannelse. Vi
forsætter et år til med
kurset om mindfulness og så byder vi år på nyskabelsen ”Godnat – og sov godt”,
der
handler om søvnproblemer. Vi har i 2016 haft stor succes med Cafémøder rundt
om i landet, så det kører vi hårdt på med igen i år.

Endelig tilbyder vi i år en række foredrag, som vi håber på  stor tilslutning til,
så skynd dig at tilmelde dig.

Godt kursus år!

Søren Harboe
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Foredrag
Ergoterapi som redskab til bedre håndtering af dagligdagens opgaver
Foredrag ved Ph.d. Cecilie von Bülow fra Parker Instituttet

Torsdag den 30. november 2017 i Odense (kl. 17-19)

Ukuelig – på trods af kronisk smerte
Mikkel Salling Holmgaard fra ”The Back to Life Project”

Tirsdag den 4. april 2017 i Høje Taastrup (kl. 17-19)
Onsdag den 4. oktober 2017 i Aarhus (kl. 17-19)

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

(Ret til ændringer forbeholdes)

Læs mere og tilmeld dig kurserne på www.fibromyalgi.dk.

Kurser
Nye kurser i 2017:
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

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

Øvrige kurser 2017:

Hvordan kan man mestre fibromyalgi (kl. 15-20)
- viden og indsigt for fibromyalgiramte og pårørende
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

Cafémøder
Tirsdag den 24. januar 2017 i København
Onsdag den 15. marts 2017 i Aalborg  (obs 16-19)
Torsdag den 27. april 2017 i Rødekro
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

Der kan derudover arrangeres yderligere
cafémøder andre steder i landet, hvis der kan
samles min. 15 deltagere.
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. Godnat og sov godt!
Kender du det? Du sover, men du får ikke den hvile, du har brug for.
Du er træt og din krop gør ondt. Det er ligesom om, at din søvn
hverken gør dig udhvilet eller er med til at slappe kroppen af og
dermed hjælpe på dine smerter. Måske sover du slet ikke – eller det
føles sådan.

Du er ikke den eneste. På dette kursus ser vi nærmere på, hvorfor
særligt mennesker med kroniske smerter har store søvnproblemer.
Her får du hjælp til at få gode vaner og få inspiration til hvordan du
kan ændre de dårlige tankemønstre du også kommer ind i pga. dine
søvnproblemer. Du kommer herfra med redskaber til at
systematisere dine erfaringer i forhold til hvad der hjælper dig og
hvordan du får en god nats søvn.

Kurset undervises af Henriette Cranil, der er uddannet Cand.psych
fra københavns universitet og har arbejdet mange år som
erhvervspsykolog. I dag er hun selvstændig og arbejder med at
skabe positiv forandring hos mennesker gennem individuelle forløb.

Pris: Medlemspris 100 kr. Normalpris 250 kr.

Har du også hørt, at mindfulness kan hjælpe på kroniske smerter? Har du
tænkt over, om det kunne være noget for dig. På kurset ”Er mindfulness
noget dig?” får du svar på dine spørgsmål

Kurset er en generel introduktion kombineret med praktiske øvelser. Vi ser på
hvad der gemmer sig bag de forskellige begreber: mindfulness, afspænding og
meditiation. Hvad forskellene er, hvad der virker bedst for dig og hvordan du
kan arbejde videre med mindfulness.

Kurset er tilrettelagt af Eva Bengta Lorentzen, der er uddannet
mindfulnessinstruktør og bl.a. samarbejder med Tværfagligt Smertecenter,
Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse og Sociologisk Institut på Københavns
Universitet.

Pris: Medlemspris 100 kr. Normalpris 250 kr.

Er mindfulness noget
for dig?
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Det kan være svært af finde energien til de dagligdags opgaver, når
man har kroniske smerter. For slet at tale om energi til de lidt sjovere
ting, som en tur ud at spise, en tur i biografen eller i teatret.

Cecilie Von Bülow er bla. ansat ved Parker Instituttet, på
Frederiksberg Hospital og i sin Ph.d. afhandling har hun arbejdet
målrettet med at gøre fibromyalgiramte bedre til at de daglige
opgaver og prioritere deres kræfter, så der også er overskud til andet
end bare sure pligter.

Nu har du muligheden for at høre Cecilie Von Bülow fortælle mere
om sine resultater og de metoder, hun har brugt til at hjælpe
deltagerne i hendes studie.

Pris: 75 kr.

Foredrag:

Ergoterapi som redskab
til bedre håndtering af
dagligdagens opgaver

Cafémøder
Hvis du kan samle en gruppe på minimum 15 personer
og evt. kan hjælpe med at finde lokaler lokalt, så
kommer vi gerne og afholder et cafemøde.

Efterspørgslen på cafémøder har været så stor, at vi
allerede nu har planlagt cafémøder flere steder i
landet. Derudover tilbyder vi forsat, at du selv kan være
med til at arrangere cafémøder i nærheden af dig.
Kontakt sekretariatet på tlf. 33 23 55 60 eller på mail
dff@fibromyalgi.dk for mere information.

Prisen vil afhænge af arrangementet og hvis mødet
afholdes privat kan deltagerbetalingen gå til den, der
lægger hus til. Som udgangspunkt er normalprisen 250
kr. og medlemsprisen 100 kr.

Hvis du ikke er medlem får du de 250 kr. tilbage, hvis
de melder dig ind i foreningen i forbindelse med
arrangementet.
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Foredrag:

Fuc.... Fantastiske
fibromyalgi!
Den personlige mestringshistorie - om livet med fibromyalgi

Sommetider slår livet en kolbøtte og vi bliver udfordret på måder, som vi
ikke forventer. Udfordringerne med diagnosen fibromyalgi kan være mange
og seje, men de kan overvindes, sådan at vi igen kan mærke solen på vore
kinder.

Kom og hør om den rutchebane-tur, som mange med fibromyalgi patienter
oplever, fra diagnosen stilles, til livet atter kommer i balance.

Coach og sygeplejerske Zezza-Maria Skovager vil i et åbenhjertigt foredrag
fortælle om sine egne erfaringer med sygdommen og besvare spørgsmål.

Foredraget er gratis og henvender sig til alle med interesse i fibromyalgi.
Zezza- Maria Skovager kommer gerne rundt i hele landet, så kontakt DFF,
hvis du gerne vil have foredraget ud til dit lokalområde.

Foredrag:

Ukuelig – på trods af
kronisk smerte
Mikkel Salling Holmgaard historie er både voldsom og livsbekræftende
på én gang. Stukket ned en kold aften i marts 2006, mens han forsøgte
at redde en veninde fra et voldsomt overfald. Veninden mistede sit liv,
men Mikkel overlevede på trods af hans svære skader og stort blodtab.

Det blev starten på ti års kamp for at komme tilbage få det liv han gerne
vil leve. Meget få troede på, at Mikkel kunne træne sin ødelagte venstre
arm og indtil han knaldede en basketbold ind i hovedet på fysioterapeut,
Karsten Ekmann, var der ingen hjælp at hente. Basketbolden og Mikkel
fik åbnet Karsten Ekmanns øjne og det blev starten på et årelangt
samarbejde mellem de to mod det umulige.

Nu kan du opleve Mikkel fortælle sin livsbekræftende historie. Mikkel
Salling Holmgaard er en éner og de færreste kan gøre det han har gjort,
men vi håber, at du kan få glæde af hans historie som inspiration til dit
eget liv.

Pris: 75 kr.
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Pårørende – En overset
Gruppe?
Når en pårørende rammes af en kronisk sygdom kan det påvirke hele familien. Det
kan være svært at håndtere de ofte store forandringer og begrænsninger i hverdagen.

Hvordan finder man en balance mellem at hjælpe sin pårørende og passe på sig selv? Er
det ok at prioritere sine egne interesser? Kan man sige fra som pårørende og stille krav?

På kurset finder vi måske sammen frem til svarene på dine spørgsmål og hvad vi kan bruge
DFF til som pårørende og måske kan vi bruge hinanden til noget efter kurset.

Kurset undervises af psykolog Kim Bonnesen og er kun åbent for pårørende.

Pris: Medlemspris 100 kr. Normalpris 250 kr.

Hvordan kan man
mestre fibromyalgi?
Hvad er fibromyalgi? Hvad kan du selv gøre for at mestre din fibromyalgi?
Hvordan kan du håndtere de forandringer og begrænsninger, der opstår? Hvordan
mestrer du dagligdagen alene og sammen med dine pårørende? Hvordan tager du
de svære snakke? Hvad kan du bruge DFF til?

På kurset får du viden og indsigt i sygdommen og sammen finder I måske svar på
de mange spørgsmål, som du har til hvordan man får et liv til at hænge sammen
med fibromyalgi.

Der vil også være fokus på, at oprette lokale netværk, således at I kan have glæde
af hinanden også efter kurset.

Kurset undervises af psykolog Carsten Simonsen, som igennem mange år har
arbejdet med fibromyalgiramte og pårørende på Parker Instituttet, Frederiksberg
Hospital.

Pris: Medlemspris: 300,- kr. Normalpris 500 kr.
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GeneralforsamlingDFF er din forening og generalforsamlingen er stedet, hvor du bidrager, får
noget med hjem og er med til at præge foreningens udvikling. Det er her du
kan gøre din stemme gældende og være med til at vælge, hvem der skal stå
i spidsen for foreningen som formand og hovedbestyrelse.

Generalforsamlingen bliver i år afholdt lørdag den 20. Maj 2017i Middelfart
på adressen:

Huset Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Følg med i medlemsbladet når datoen nærmer sig for flere detaljer om
programmet og for oplysninger om tilmelding. Du behøver ikke tilmelde dig
for at deltage i generalforsamlingen, men hvis du vil være sikker på kaffe og
kage undervejs og deltagelse i middagen efter, så er tilmelding nødvendig.

Vi glæder os til at se dig!
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kage undervejs og deltagelse i middagen efter, så er tilmelding nødvendig.

Vi glæder os til at se dig!

Meld dig ind i DFF
Husk at det kun koster kr. 299 om året, at være medlem af Dansk Fibromyalgi-Forening
– det er under en krone om dagen! Hvis du deltager i to kurser på et år, så svarer det til
prisen på et medlemskab. Men du får mere end det:

• Du får hjælp og rådgivning, når hverdagen gør ondt.
• Du får skræddersyede kurser i nærheden af dig.
• Du får mulighed for at møde andre i samme båd.
• Du får den nyeste viden om forskning om fibromyalgi.
• Du får en forening, der taler din sag

Meld dig ind på www.fibromyalgi.dk.

Særlige behov i forbindelse med kurser
Der er som udgangspunkt forplejning inkluderet i kursusprisen – det kan være en
sandwich eller kaffe og kage eller begge dele (der er ikke forplejning til foredragene).
Hvis du ønsker fx at undgå gluten, er vegetar eller diabetiker er du meget velkommen til
at kontakte os på dff@fibromyalgi.dk eller på tlf. 3323 5560.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du har andre særlige behov fx
hvis du bruger rollator. Vi arbejder for at kurserne i videst mulige omfang er tilgængelige
for alle.

DANSK FIBROMYALGI-FORENING
Lergravsvej 53
2300 København S

Tlf.: 33235560
Mail: dff@fibromyalgi.dk

Generalforsamling
DFF er din forening og generalforsamlingen er stedet, hvor du bidrager, får
noget med hjem og er med til at præge foreningens udvikling. Det er her du
kan gøre din stemme gældende og være med til at vælge, hvem der skal stå
i spidsen for foreningen som formand og hovedbestyrelse.

Generalforsamlingen bliver i år afholdt lørdag den 20. Maj 2017i Middelfart
på adressen:

Huset Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Følg med i medlemsbladet når datoen nærmer sig for flere detaljer om
programmet og for oplysninger om tilmelding. Du behøver ikke tilmelde dig
for at deltage i generalforsamlingen, men hvis du vil være sikker på kaffe og
kage undervejs og deltagelse i middagen efter, så er tilmelding nødvendig.

Vi glæder os til at se dig!
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