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Bliv klogere 
- og få ny inspiration

Kursuskatalog 2018

Dansk Fibromyalgi-Forening
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Skræddersyede kurser og foredrag 
i nærheden af dig 
Dansk Fibromyalgi-Forening afholder i år omkring 30 kurser, cafémøder og foredrag 
rundt om i hele landet. Kurserne er skræddersyede til dig med kroniske smerter og  
dine pårørende. 

Her kan du se om der er et tilbud i nærheden af dig, som du synes er spændende og 
gerne vil deltage i. 

I programoversigten får du overblik over hvad vi tilbyder og i beskrivelsen kan du 
læse om det enkelte arrangement, kursus og møde og se hvad det koster at deltage. 

Hold også øje med vores Facebook side, nyhedsbrev og Foreningens hjemmeside. 
Her informerer vi, hvor arrangementet afholdes, og også hvis der er eventuelle æn-
dringer. 

Udover de allerede planlagte kurser, cafémøder og foredrag har du fortsat mulighed 
for selv at være med til at arrangere et cafémøde eller et foredrag med Fuc… Fanta-
stisk Fibromyalgi nær dig. Du kan læse mere under tilbuddet. 

Kursuskatalog 2018
Ansvarshavende: Sekretariatschef Judi Olsen
Redaktør: Lone Sevel
Produktion: Hakon Holm Grafisk



Nyt og gamle populære kendinge
Et af Foreningens formål og måske vigtigste opgave er at give vores medlemmer vi-
den om og værktøjer til at håndtere livet med fi bromyalgi. Det ligger i Foreningens 
dna og er skrevet ind i vores formål.

Det er den viden, der kan være med til at gøre livet med fi bromyalgi værdifuldt at 
leve – både for dem der er ramt, men også for deres pårørende. 

Igen i år har vi tilrettelagt gode og relevante kurser, foredrag og cafémøder rundt om 
i landet. Vi har stadig nogle af de populære kendinge med i udbuddet, fx ’Sov godt’ 
og naturligvis har vi også nye og spændende tilbud på programmet. Her er fx en ny 
talentworkshop til dig, der står udenfor arbejdsmarkedet og gerne vil i gang eller det 
spændende foredrag om hvordan du kan blive stærk og fuld af energi med sund kost 
og livsstil.

Vi fortsætter med vores succesfulde cafémøder og nye spændende foredrag, så skynd 
dig at melde dig til.

God fornøjelse!

Søren Harboe
Formand i Dansk Fibromyalgi-Forening
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Programoversigt 2018
Tid og by: Det præcise sted i byen annonceres løbende på www.fibromyalgi.dk, 
i nyhedsbrevet og på Facebook

Kurser:
Hvordan kan du mestre fibromyalgi – viden og indsigt 
Kurset afholdes kl. 15-20
Fredag den 2. marts, København
Fredag den 20. april, Hjørring
Fredag den 31. august, Vordingborg
Fredag den 26. oktober, Middelfart

Ny underviser
Mindfulness som livsstil – lær at tackle det svære
Kurset afholdes kl. 17-20
Torsdag den 8. marts, Kalundborg
Mandag den 7. maj, København
Torsdag den 6. september, Esbjerg
Torsdag den 1. november, Thisted

Godnat og sov godt – kroniske smerter, søvn og søvnproblemer
Kurset afholdes kl. 15-18
Tirsdag den 6. marts, Esbjerg
Tirsdag den 17. april, Aalborg
Tirsdag den 8. maj, Svendborg
Tirsdag den 12. juni, København
Tirsdag den 11. september, Bornholm
Tirsdag den 9. oktober, Vordingborg
Tirsdag den 13. november, Herning

Familiekursus:
Foreningen arbejder på et familiekursus i 2018. Hold øje med vores hjemmeside, 
facebook og nyhedsbrevet.
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NYT … Workshop:
Talentworkshop
Afholdes kl. 14-17. 
Onsdag den 21. marts, København
Torsdag den 7. juni, Herning
Torsdag den 20. september, Aabenraa
Onsdag den 21. november, Maribo

Cafémøder:
Afholdes ca. kl. 16-19.
Onsdag den 24. januar, Svendborg
Torsdag den 8. februar, København
Tirsdag den 13. marts, Nykøbing F
Onsdag den 25. april, Kolding
Tirsdag den 15. maj, Grenaa
Onsdag den 22. august, Brovst
Onsdag den 26. september, Nykøbing S
Onsdag den 24. oktober, Nyborg
Onsdag den 14. november, Frederikssund

Foredrag:
NYT … Stærk og sund – med antiinflammatorisk kost og sund livsstil 
Afholdes kl. 17-19.
Foredrag med ernæringsekspert og forfatter Martin Kreutzer
Onsdag den 4. april, Kolding.
Tirsdag den 2. oktober, Høje Taastrup.

Kan ergoterapi hjælpe på fibromyalgi?
Indretning, inspiration og viden til dagligdagens opgaveløsning 
Afholdes kl. 17-19.
Foredrag med Ph.d. Cecilie von Bülow
fra Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.
Tirsdag den 27. februar, København.
Onsdag den 10. oktober, Aarhus.



6

Hvordan behandler smertelægen fibromyalgi 
Hvilken behandling bruges og hvilke erfaringer har man fra smerteklinikken? 
Afholdes kl. 17-19.
Foredrag med overlæge Karin Bruun Plesner 
fra Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital.
Onsdag den 11. april, Aarhus.
Torsdag den 29. november, Odense.

Den personlige mestringshistorie 
– om livet med fibromyalgi

Her tilbydes 2 foredrag:

Fuc …. Fantastiske Fibromyalgi
Foredrag med Coach og sygeplejerske Zezza-Maria Skovager – kom og hør Zezza-Marias 
rørende og personlige fortælling om livet med fibromyalgi.
Dette foredrag tilbydes til bl.a. biblioteker og frivilligcentre. Følg med på hjemme- 
siden, i nyhedsbrevet og på facebook for dato og sted eller kontakt dit bibliotek eller 
frivilligcenter for at få arrangeret et besøg.
Annonceres løbende.

NYT  På job med fibromyalgi NYT
Foredrag med Pædagog Lene Jørgensen.
Afholdes kl. 17-19.
Hør hvordan Lene har oplevet de ændringer som har været nødvendige for at fastholde 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
Mandag den 19. februar
Mandag den 17. september

Pris: Gratis

Følg med på hjemmesiden, nyhedsbrevet og facebook for dato og sted.  
Annonceres løbende.

Ret til ændringer forbeholdes!
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Kursusbeskrivelser
Læs om de forskellige spændende kursustilbud inden du tilmelder dig. Her kan du 
også se hvad det koster at deltage.

Hvordan kan du mestre fibromyalgi 
– viden og indsigt

Underviser: Psykolog Carsten Simonsen
Formålet med kurset er at give konkrete mestringsredskaber. Deltagerne får mulig-
hed for at udveksle erfaringer og gensidigt inspirere hinanden.

Hvad er fibromyalgi? Viden og indsigt i sygdommen. Hvordan kan du tackle dine ud-
fordringer på en mere hensigtsmæssig og ny måde? 

Hvordan mestrer du dagligdagen? Hvordan kan du inddrage dine pårørende og tager 
de svære snakke? Hvad kan du bruge Foreningen til? Er der brug for lokale netværk? 

Pris: 
Medlemmer: kr. 300,-
Ikke medlemmer: kr. 500,-
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Mindfulness som livsstil
– lær at tackle det svære

Underviser: Birthe Moksha, Psykoterapeut, MBSR Mindfulnesslærer, aut sygeplejerske.

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

Kurset er først og fremmest baseret på teknikker og mindfulness øvelser. Hvorfor 
virker mindfulness på smerter og hvordan kommer du i gang, når hovedet er fuld af 
tanker og indtryk?

Pris:  
Medlemmer: kr. 100,-
Ikke medlemmer: kr. 250,-



Sov godt 
Hvorfor og hvordan påvirker smerter din søvn

Underviser: Psykolog Henriette Cranil

Formålet er at give en bedre forståelse af søvnproblemer, særligt ved kroniske smer-
ter, og give redskaber til, hvordan du kan arbejde med at få en bedre nattesøvn. Fx få 
nogle bedre vaner, ændre tankemønstre og få inspiration.

Hvad er med til at give søvnproblemer? Hvad kan du selv gøre for at arbejde med at 
få en bedre nattesøvn? Hvad hjælper? Er der noget du skal undlade? Hvordan kan 
du systematisere egne erfaringer i forhold til hvad der hjælper og hvad der ikke gør? 
Hvad er god søvn og hvad sker der med kroppen, når søvnkvaliteten er dårlig.

Pris
Medlemmer: kr. 100,-
Ikke medlemmer: kr. 500,-
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Talent workshop
Underviser: Sekretariatschef Judi Olsen
Ved du hvordan du sætter ord på hvad der er specielt netop for dig? Og ved du hvor-
dan du bedst mulig får fortalt en arbejdsgiver, hvorfor det lige netop er dig, der skal 
ansættes? 

Hvordan kan du sikre, at dit nye job bliver en positiv oplevelse, hvor du ikke går på 
kompromis med dine skånebehov?

Med udgangspunkt i talentbegrebet og dine egne succeshistorier arbejder vi på kur-
set med dine talenter og du får inspiration og redskaber til at præsentere, hvorfor  
du er guld værd for en virksomhed, selvom du ikke kan arbejde på fuld kraft. 

Workshoppen varetages af sekretariatschef i Dansk Fibromyalgi-Forening, Judi Olsen, 
der i mange år har arbejdet som talentcoach, både i forhold til udvikling af det enkel-
te menneske, men også i forhold til ansættelser i organisationer og virksomheder. 

Pris
Medlemmer: Gratis
Ikke medlemmer: kr. 500,-



Cafémøder
Et cafémøde er tænkt til at skabe dialog mellem deltagerne og give mulighed for 
at danne netværksgrupper. Cafémøderne afholdes af Foreningens socialrådgivere 
eller sundhedspolitiske konsulenter. De tager aktuelle emner op og fortæller fx om 
fibromyalgi og den sidste nye forskning på området. Mange vil også gerne vide mere 
om rettigheder i forhold til kommunernes sagsbehandling. Hvordan kommer du  
videre og bliver afklaret i et indviklet system. Her tager vi afsæt i de typiske problem-
stillinger og giver forslag til hvordan du kan komme videre.  
 
På cafemødet har du også mulighed for at møde andre fibromyalgiramte og pårøren-
de fra dit nærområde og skabe netværk. 

Alle cafemøder starter kl. 16 og slutter kl. 19.

Cafémøde tilbud
Husk at hvis du kan samle mindst 10 deltagere, så hjælper vi gerne med at arrangere 
et cafémøde.

Pris
Gratis for alle.
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Foredrag 
Kom og få inspiration og måske bliver du også en lille smule klogere, når du har del-
taget i de spændende foredrag af vores dygtige og inspirerende foredragsholdere.

NYT  Stærk og sund NYT

med antiinflammatorisk kost og sund livsstil

Foredrag med ernæringsekspert og forfatter Martin Kreutzer. 

Vi bliver mere og mere klar over hvor meget det betyder, hvad vi spiser. Hvordan 
påvirker det vi spiser og vores livsstil den daglige trivsel? Hvilken rolle spiller antiin-
flammatorisk kost i forhold til at leve et stærkt liv? Og hvordan kan du med små 
justeringer optimere kosten, så du får mere overskud og styrke til at takle livets ud-
fordringer?

Pris: kr. 75,- for alle
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Kan ergoterapi hjælpe på fibromyalgi?

Indretning, inspiration og viden til dagligdagens opgaveløsning 
Foredrag med Ph.d. Cecilie von Bülow, Parker Instituttet Frederiksberg. 

Det kan være svært at finde energi til de daglige opgaver, når man plages af kroniske smerter.  
Formålet er at give fibromyalgiramte og andre interesserede indsigt i den viden og de forsknings-
resultater Parker Instituttet har i forhold til fibromyalgi og hvordan ergoterapi kan bruges som 
redskab. Oplæg og dialog.

Pris: kr. 75,- for alle

Hvordan behandler smertelægen fibromyalgi 

Hvilken behandling bruges og hvilke erfaringer har man fra smerteklinikken? 
Foredrag med overlæge Karin Bruun Plesner ved Smertecenter Syd, Odense Universitets Hospital. 

Det er ofte svært at behandle smerter som skyldes fibromyalgi. Foredraget præsenterer og kom-
mer ind på den nyeste viden om medicinsk behandling og der gives råd om hvordan du kan leve et 
aktivt liv på trods af fibromyalgi. Foredraget henvender sig til alle interesserede.

Pris: kr. 75,- for alle
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Den personlige mestringshistorie
– om livet med fibromyalgi
Her tilbydes 2 foredrag:

Fuc…. Fantastiske Fibromyalgi

Foredrag med Coach og sygeplejerske Zezza-Maria Skovager.

Sig ja til dig selv! Kom og hør Zezza-Marias rørende og 
meget personlige fortælling om livet med fibromyalgi. 
Hun fortæller i sit åbenhjertige og livsbekræftende fore-
drag om sine erfaringer med sygdommens op- og nedtu-
re og lægger op til dialog med deltagerne.
Pris: Gratis

Specielt for dette foredrag er, at det tilbydes til bl.a. bib-
lioteker og frivilligcentre. Følg med på hjemmesiden, ny-
hedsbrevet og facebook for dato og sted eller kontakt dit 
bibliotek eller frivilligcenter for at få arrangeret et besøg. 
Annonceres løbende.

NYT  På job med fibromyalgi NYT

Foredrag med Pædagog Lene Jørgensen.

Kom og hør Lenes livsbekræftende historie om at lære at 
leve med fibromyalgi og samtidig kæmpe for at bevare 
tilknytningen til arbejdsmarkedet og ikke mindst over-
skud til også at have et familieliv og et socialt liv.

For Lene er arbejdsliv og arbejdsglæde vigtig og hun vil derfor fortælle om det at fort-
sætte på jobbet også med fibromyalgi. Hun tager fat i hvordan man kan vælge sine 
kampe og om at finde en ny arbejdsidentitet evt. på særlige vilkår eller i et fleksjob. 
Hun vil også dele hvordan kollegaer og ledelse har tacklet den nye situation, når en 
medarbejder bliver syg – usynlig syg.
Pris: Gratis

Følg med på hjemmesiden, nyhedsbrevet og facebook for dato og sted.  
Annonceres løbende.
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Foreningens årlige generalforsamling

Vil du gerne være med til at præge hvilken retning Foreningen skal bevæge sig?  så 
skal du deltage i den, årlige generalforsamling. Det er her, du kan gøre din stemme 
gældende og være med til at vælge hvem der skal stå i spidsen af Foreningen som 
Formand og hvem der skal sidde i Hovedbestyrelsen. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i enten Middelfart eller København. I år bliver 
generalforsamlingen afholdt:

Dato: 26. maj i København

Tidspunkt:  kl. 13-14.30  Generalforsamlingen indledes med et spændende foredrag 
                     kl. 15-17.30  Generalforsamling.
Sted:  Hotel Scandic, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Inden selve generalforsamlingen kan du høre et spændende foredrag. Hold øje med 
Foreningens forskellige medier, - medlemsbladet, nyhedsbrevet og facebook, når da-
toen nærmer sig for flere detaljer.

Der serveres kaffe og kage og efter generalforsamlingen bydes der på middag for 
dem, der har tilmeldt sig middagen i forvejen. 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi glæder os til 
at mødes med jer og ser frem til en god dag sammen.

Vel mødt!



16

Sådan tilmelder du dig kurser, foredrag og 
cafémøder:
1. Gå ind på hjemmesiden www.fibromyalgi.dk og find kalenderen på forsiden
2. Find dit arrangement eller kursus i oversigten – klik og følg beskrivelsen

Eller du kan: 
1. henvende dig til sekretariatet på tlf. 3323 5560 
2. skrive en mail til dff@fibromyalgi.dk hvor du opgiver hvilket arrangement eller 

kursus, du ønsker. 

Dansk Fibromyalgi-Forening
Lergravsvej 53 · 2300 København S · Tlf. 3323 5560

dff@fibromyalgi.dk · www.fibromyalgi.dk

Følg os på Facebook: Dansk Fibromyalgi-Forening
Tilmeld dig vores nyhedsbrev




