
Inspirerende cafemøde i København 
Frokoststuen var helt fyldt op med spørgelystne og sultne fib’ere, da Dansk Fibromyalgi-
Forening bød indenfor til cafemøde i sine lokaler på Amager i København.  

 

Cafemøderne er en af de mange farver på Dansk Fibromyalgi-Forenings kursuspalet over hele 
Danmark. 8. februar blev dørene slået op til et velbesøgt cafemøde i frokoststuen i foreningens 
lokaler på Amager i København. Socialpolitisk konsulent Berit Pedersen var oplægsholder på 
mødet, som bød på stor spørgelyst blandt de fremmødte, der også nød pausens kulinariske 
traktement af yderst velsmagende veganske sandwiches.  

Berit fortalte, at flere yngre melder sig ind i foreningen, der også oplever flere henvendelser fra 
forældre, der er bekymrede for, om deres børn har fibromyalgi. Hovedparten af forældrene har også 
selv fibromyalgi og er derfor særligt opmærksomme, når deres børn har smerter efter idræt og 
generelt ikke kan det samme som deres jævnaldrende.  

Kontakt DFF 
Gennem sit mangeårige arbejde i Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) har Berit Pedersen stor viden 
om de mange socialpolitiske aspekter, der er knyttet til fibromyalgiramtes komplekse udfordringer. 
Et udbredt problem er store forskelle mellem kommunerne, for som Berit betonede på mødet: ”En 
ting er den konkrete lovgivning, men noget andet er, hvordan lovgivningen konkret tolkes og 
udmøntes ude i kommunerne.”  

Berit opfordrer til, at man altid kontakter DFF så tidligt som muligt, hvis man er i et forløb hos 
kommunen og har spørgsmål til ens sag. Under cafemødet opfordrede Berit endvidere til at kontakte 
DFF, hvis man lokalt har ideer til kurser og foredrag. Foreningens kontaktinformationer kan findes 
enten forrest i bladet eller på www.fibromyalgi.dk.  



Gensidig inspiration 
Mødet bød også på ros til medlemsbladet fibromyalgi, der fik positive ord med på vejen for at være 
venligt og overskueligt for læseren. Berit takkede for den positive respons og understregede, at det 
også har været et indsatsområde for DFF at gøre bladet mere brugervenligt. 

Cafemødet blev afrundet med gruppearbejde, hvor omdrejningspunktet var gensidig inspiration 
blandt fib’ere til at komme positivt videre med gode ideer fra hinanden. ”Der var mange gode 
snakke hen over bordet, og grin blev der også plads til,” fremhæver Berit om det vellykkede 
cafemøde. ”Tak til jer, som kom og deltog og bidrog til et par gode timer sammen. Det er altid 
inspirerende at møde medlemmerne til en god og åbenhjertig dialog om livet med fibromyalgi.” 

2018 byder stadig på cafemøder samt kurser og foredrag over hele landet. Se de mange aktiviteter 
og tilmeld dig på www.fibromyalgi.dk. 


