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Værdien ved vores
fællesskab
Fantastisk udvikling
Vi lever stadig i en svær tid i skyggen af
corona, som sætter mange begrænsninger for vores frihed. Så meget desto
mere imponerende er det at konstatere
den fantastiske udvikling i vores forening, som jo nu hedder Fibromyalgi& Smerteforeningen. Vi har vist, at vi
har kræfterne til at tage udfordringer
op og få noget godt ud af dem! Vi har
haft stor fremgang i antallet af nye
medlemmer. Vi har startet mange nye
aktiviteter, både fysisk og online, og vi
står i en stærk position til at gå fremtiden i møde!
Nye netværksgrupper
Det er skønt, at vi år for år tiltrækker
ﬂere nye medlemmer, der ser værdien
ved at være del af vores fællesskab, hvor
man som medlem også selv har stor
indﬂydelse på foreningens udvikling.
En helt afgørende del af vores fællesskab udfolder sig ude i vores netværksgrupper. Jeres støtte til hinanden i
netværkene over hele Danmark er guld
værd i hverdagen med ﬁbromyalgi.
Det seneste halve år har vi oprettet
mere end 20 nye netværksgrupper,
hvilket er en fantastisk bedrift, som vi
kan være stolte over! Det betyder, at vi
nu har mere end 50 netværk godt fordelt på Danmarkskortet. I en tid med
usikkerhed og isolation blandt mange
ﬁbromyalgiramte har det været ekstra
vigtigt for os at skrue op for dannelsen
af nye netværk og dermed knytte nye
bånd mellem medlemmerne. I bladet
kan du glæde dig til at læse et større
tema om vores mange netværk og frivillige ildsjæle!
Tilmeldinger i tusindvis
Vi har også lanceret en meget populær
fornyelse i form af online-kurser – i
daglig tale kaldet webinarer. Her kan
du som medlem sidde i ro og mag foran

skærmen hjemme i stuen og gå på opdagelse i spændendende kurser og foredrag fra førende eksperter i ﬁbromyalgi. Interessen for webinarerne har simpelthen været overvældende med tilmeldinger i tusindvis! Aldrig nogensinde har vi haft så mange deltagere til

som jeres formand, når vi afholder årets
Generalforsamling lørdag den 8. maj i
Middelfart. Når disse ord går i trykken,
er det fortsat usikkert, om vi måske
bliver nødt til at udsætte Generalforsamlingen. Hvis det bliver nødvendigt,
orienterer vi naturligvis hurtigst muligt

”Vi står stærkt rustet til fremtiden!
Det er værdien ved vores fællesskab!”
vores kurser! Som formand vil jeg
gerne sige en stor tak for opbakningen
til udvidelsen af vores medlemstilbud
med online-kurser, som giver ny viden
og ny inspiration til livet med ﬁbromyalgi.
Samvær til webinarer
Jeg ved, at det for mange kan være en
smule uvant at deltage i online-kurser,
hvor man ikke har den umiddelbare
fysiske nærhed til de andre deltagere.
Vi har dog hørt om ﬂere eksempler på,
at man ﬁnder ud af at mødes nogle
stykker, så man kan sidde sammen ved
skærmen til vores webinarer. Det er en
god måde at være sammen på i denne
coronatid. Jeg vil dog gerne understrege, at når det igen bliver muligt på sikker vis at afholde fysiske kurser, vender
vi naturligvis stærkt tilbage på den
front! Men vi fortsætter også med webinarerne, som er kommet for at blive!
Sammen på rette spor
Som formand for foreningen er jeg stolt
over, hvordan vi ved fælles hjælp har
været i stand til at tænke nyt i en svær
tid, hvor det har været nødvendigt at
omstille os til nye udfordringer. Jeg
brænder for at fortsætte rejsen sammen
med jer, og derfor stiller jeg igen op

om en ny dato på vores andre platforme, hvor du altid kan holde dig opdateret. Når jeg ser vores mange nye medlemmer, vores mange nye netværk og
opbakningen til vores webinarer, føler
jeg mig overbevist om, at vi har fundet
sammen på de rette spor. Jeg glæder
mig til at se jer til Generalforsamlingen
og til at fortsætte vores fælles rejse. Vi
står stærkt rustet til fremtiden! Det er
værdien ved vores fællesskab!
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