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Netværksgrupper 

giver venskaber
           for livet   

Nye netværksgrupper er blomstret op over hele Danmark. Her retter vi spotlyset mod nogle af 
de mange fantastiske mennesker med fibromyalgi, som har fundet sammen om nye netværk i 
deres lokalområde. Under coronaen er det et særligt indsatsområde for Fibromyalgi- & Smer-
teforeningen at knytte nye bånd mellem fibromyalgiramte. 

Af Inge-Marie Bonde & Jens Arenbach Nielsen 

Annette Hein
– ny netværksgruppe i Herning

I havde det første møde i jeres nye 
netværksgruppe for et halvt års tid 
siden i oktober 2020. Hvordan var 
det første møde for dig? 

”Faktisk har jeg det ikke så godt med 
at mødes med mange nye mennesker 
på samme tid. Så jeg var lidt nervøs. 
Men jeg fi k heldigvis hanket op i mig 
selv, og jeg er bare så glad for, at jeg 
kom til mødet, selv om det var grænse-
overskridende, og selv om jeg kom et 
par minutter for sent, fordi jeg ikke 
kunne fi nde en parkeringsplads og ikke 
kunne få min parkeringsapp til at virke! 

HA! HA! HA! Men spøg til side – så har jeg altid gerne villet 
være med i en netværksgruppe, og derfor meldte jeg mig 
også på banen, da foreningen skrev rundt til os medlemmer 
med den dejlige besked, at der blev startet nye netværksgrup-
per over hele Danmark.” 

Hvad vil du gerne få ud 
af at være med i en net-

værksgruppe?

”Jeg vil gerne komme ud af hjemmet. Man kommer let til 
at ”begrave” sig derhjemme. Så jeg tænkte – det gælder om 
at komme ud! Og så er det skønt at møde ligesindede, som 
selv kender til alt det, jeg snakker om. Der skal ingen for-
klaringer til, hvis vi rejser os op. Så ved vi ”Nåh, nu har 
hun ondt”. Det er så befriende, at man møder nogle, der 
har det på samme måde som én selv. Og så det med at 
kunne sparre med hinanden – det er jo fantastisk, at vi på 
den måde kan være til gensidig støtte for hinanden!”

”Gruppens delta-

gere kan hen ad vejen 

blive til veninder, så 

man kan jo få venska-

ber for livet!”
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”Vi holder en så tæt kontakt til hinanden, at 

ingen falder igennem!”
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Hvordan fungerer samspillet og sammenholdet mellem 
jer i gruppen?

”Vi supplerer hinanden virkelig godt! Nogle ved noget om 
det ene emne, og andre ved noget om noget andet. Jeg ople-
ver og får en forståelse fra dem alle sammen. Man behøver 
ikke at skulle forklare noget som helst. Vi skal ikke forklare, 
at vi havde en dum dag i går, eller hvis man ikke har sovet 
i nat. Ingen kigger åndsvagt på én. Nogle gange 
kan selv ens nærmeste have svært ved at 
forstå én. Derfor er det bare så befri-
ende at møde forståelse i en net-
værksgruppe med andre fi bromyal-
giramte!” 

Hvilke råd vil de give til andre, 
som går med tanker om at 
starte et netværk i deres lokal-
område?

”Jeg synes da bare, de skal prøve 
det, uanset om det er selv at starte 
en gruppe med hjælp fra foreningen, 
eller om det er at gå med i en eksiste-
rende gruppe. Man skylder i hvert fald sig 
selv lige at prøve det af et par gange – du kan 
ikke vide, hvad det er, hvis du ikke har været der! Gruppens 
deltagere kan hen ad vejen blive til veninder, så man kan jo 

få venskaber for livet! Jeg har fx en i vores nye gruppe, som 
jeg taler kost med – fordi vi begge er i gang med en kostæn-
dring – så det bliver jo en fælles interesse, som vi deler.”

Hvorfor vil du gerne medvirke i dette interview?

”Jeg sagde ja til at blive interviewet, så jeg kan give mit bi-
drag til endnu mere synlighed om fi bromyalgi og forenin-
gen. Der er stadig mange, som ikke ved, hvad fi bromyalgi 
er. Da jeg fi k stillet diagnosen, sagde to kollegaer til mig, at 
jeg bare skulle dyrke noget motion, og at fi bromyalgi bare 
er en psykisk sygdom. Der blev jeg bare så træt! Men jeg 
svarede dem, at sådan hænger det altså ikke sammen med 
fi bromyalgi, så hvis de ville vide noget om sygdommen, 
måtte de endelig spørge mig, som lever med sygdommen! 
Ved at være med til at starte en ny netværksgruppe håber 
jeg, at jeg også kan hjælpe til med at udbrede mere viden 
om fi bromyalgi og om Fibromyalgi- & Smerteforeningen.” 

Jeanette Hansen
– ny netværksgruppe i Ringsted

Hvad har du gjort dig af tanker om at være med til at 
starte en ny netværksgruppe?

”Jeg har jo tidligere læst og hørt meget godt om forenin-
gens lokale netværk. Men der har desværre ikke været 
nogen grupper lige i nærheden af mig. Så da jeg hørte, at 
foreningen havde sat gang i arbejdet med at oprette nye 
grupper – så tænkte jeg bare YES! – og skyndte mig at 
melde ind, at det kunne jeg godt tænke mig, hvis der kom 
noget i Ringsted eller Køge. Og så tænkte jeg endnu mere 
YES! - da jeg fi k den besked, at nu blev der oprettet et net-
værk i Ringsted, fordi det er jo der, hvor jeg har hørt til det 
meste af mit liv. Så jeg savnede virkelig en netværksgruppe, 
inden den blev en realitet. Der fi ndes jo rigtig mange net-
værksgrupper på Facebook, som man kan melde sig ind i. 
Det er bare ikke helt det samme som at have nogle at 
mødes med og ses med og få oplevelsen af at føle en tæt 
samhørighed med.”

Hvordan er I kommet fra start i gruppen i en tid, hvor co-
ronaen også giver begrænsninger for, hvordan og hvor 
meget man kan være sammen?

”Vi havde jo vores første fysiske møde i efteråret sidste år, og 
jeg må sige, at vi simpelthen bare klikkede og svingede godt 
sammen fra Dag 1! Det er spændende for os alle sammen at 
være med til at ”kridte banen op” for en ny gruppe, hvor vi 
selv sætter rammerne for, hvad vi vil have ud af en netværks-
gruppe. Desværre har vi været nødt til at afl yse nogle af vores 
planlagte arrangementer, bl.a. op til jul, men vi holder alli-
gevel en god kontakt, hvor vi løbende snakker og skriver om, 
hvordan vi ser gruppen og vores samvær udvikle sig i frem-
tiden.” 

”Der findes jo rigtig 

mange netværksgrupper 

på Facebook, som man kan 

melde sig ind i. Det er bare ikke 

helt det samme som at have nogle 

at mødes med og ses med og få 

oplevelsen af at føle en tæt 

samhørighed med.”
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”Det er fantastisk at have foreningen ved 

min side på min rejse med fibromyalgien. 

Den støtte, som jeg og de andre har fået 

til at starte netværket, har simpelthen 

været til UG!”
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Hvad vil du gerne selv have ud af at indgå i net-
værksgruppen?

”Jeg har hele tiden tænkt, at jeg bare gerne vil have 
nogle at sparre med. Nogle, som jeg er ligeværdig 
med. Fordi jeg har været syg i mange år, så er der 
desværre røget et par venskaber. Så for mit ved-
kommende har det også noget at gøre med at 
prøve at skabe nye venskaber, som forhåbentlig 
kan holde. Vi ved jo alle hver især, hvordan vi har det, så vi 
har den forståelse for hinanden, som jo nogle gange kan være 
svær at forstå for raske mennesker – og sætte sig ind i. Så det 
handler om, at jeg skal føle, at jeg kan fi nde nogle, som jeg 
kan være venner med. Det er bare nemmere, når man er 
mere ligeværdig.”     

Kenneth Aarestrup
– Ny netværksgruppe 
for erhvervsaktive

Som noget helt nyt har vi i Fibromyalgi- & Smertefor-
eningen startet flere netværksgrupper for medlemmer, 
som er erhvervsaktive. Hvorfor har du valgt at blive 
medlem af et netværk for fibromyalgiramte, som er i 
job?

”Det er altid spændende at være med til at sætte sit eget præg 
på noget nyt. Jeg har tidligere været med i forskellige typer 
af netværk, bl.a. et ledernetværk, og jeg har også fungeret 
som rådgiver i et andet netværk. Og jeg har savnet et net-
værk, hvor alle har arbejde i større eller mindre omfang, og 
hvor alle har de samme udfordringer med at få det hele til at 

passe sammen. Jeg har altid været lidt usikker på, hvor 
mange fi bromyalgiramte der rent faktisk er i stand til at 
passe et arbejde. Derfor var jeg meget spændt og nysgerrig 
på vores første møde i netværket. Hvilke jobs har de andre? 
Er det mest privat eller offentligt ansatte? Er det indad-
vendte eller udadvendte mennesker? Jeg kan nu svare på de 

spørgsmål og sige, at vi har en god blanding af det hele i 
vores gruppe! Vi har selvstændige, offentligt ansatte, privat 
ansatte, og der er variation på alder, antal timer, man arbej-
der og arbejdsområderne. På den måde føler jeg, at vi bedre 

kan sparre og lære noget af hinanden – også fordi vi alle 
i gruppen er åbne og virkelig vil have netværket til 

at fungere. Så vi er klar til at investere energi 
og kræfter i det!”

Det kan desværre stadig være tabu-
belagt for mænd at fortælle, at de 
lider af fibromyalgi, fordi flest kvin-
der bliver diagnosticeret med syg-
dommen. Hvordan har dine omgivel-

ser reageret på din sygdom?

”Min familie og mine venner har heldigvis 
altid været der for mig. Men alligevel er det 

kun mennesker, der selv har fi bromyalgi, som 
rigtig forstår, hvad det vil sige at leve med en kronisk 

smertesygdom. Man kan godt føle sig mutters alene i verden, 
selv om man har en stor omgangskreds. Den her sygdom er 
så speciel – fordi man ikke kan se den! Folk kan jo sige ”det 
gik da fi nt med det, du lige gjorde der!” Men de ved jo ikke, 
hvor meget energi jeg brugte bare for at udføre den ene lille 

”Man kan godt 

føle sig mutters alene 

i verden, selv om man har 

en stor omgangskreds. Den 

her sygdom er så speciel – 

fordi man ikke kan se 

den!”
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”Jeg havde aldrig tidligere hørt om 
sygdommen – jeg anede ikke, hvad det var, 

før jeg selv fik diagnosen!”

NETVÆRK & FRIVILLIGE ILDSJÆLETEMA

”Det handler om, at jeg skal føle, at jeg kan 

finde nogle, som jeg kan være venner med. 

Det er bare nemmere, når man er mere 

ligeværdig.”
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ting!  - og at det så efterfølgende fører til, at jeg må ligge på 
sofaen i timer eller i dagevis – det ser de jo aldrig! Men i 
netværksgruppen forstår de andre mig på et dybere plan.” 

Hvordan har du som mand selv tacklet fibromyalgien?

”Jeg havde aldrig tidligere hørt om sygdommen – jeg anede 
ikke, hvad det var, før jeg selv fi k diagnosen! Og jeg må nok 
erkende, at jeg har været som de fl este mænd – lidt naiv, du 
ved, som aldrig går til lægen. Er der noget galt, så skal man 
bare gå det væk! Tidligere har jeg aldrig været syg, så jeg har 
bare skubbet smerterne væk og tænkt, at jeg bare lige skulle 
hvile mig lidt og så ligge lidt på sofaen – så jeg har været den 
typiske mand. Derfor synes jeg nu, at det er endnu vigtigere, 
at jeg som mand kommer i kontakt med følelserne og erken-
der, at vi mænd også har brug for et netværk med ligestillede. 
Jeg har en ven, som også har fi bromyalgi, og jeg bliver ved 
med at sige til ham: ’Meld dig nu ind i et netværk – du har 
brug for det – selv om du ikke ved, at du har brug for det – og 
du vil få glæde af det!’ Vi har brug for mennesker, som inspi-
rerer os. Jeg motiveres fx af Lady Gaga – hun har indrøm-
met, at hun har fi bromyalgi! Hun er jo en verdensstjerne – og 
hun lever med fi bromyalgi – og hun har også perioder, hvor 
hun ligner lort – fuldstændig som vi andre har!”

Mia Jensen 
– Ny netværksgruppe i Faaborg

Hvordan har livet med fibromyalgiens 
smerter været for dig?

”Jeg er jo nydiagnosticeret, da jeg først fi k stillet diagnosen 
i efteråret 2020. Men jeg har levet med smerter i mange år 
og har gået med det for mig selv uden at fortælle mine om-
givelser om det. Det var faktisk først sidste sommer, at jeg 
begyndte at fortælle min omgangskreds, hvor slemt min 
krop har det. Der er stadig mange ting om konsekvenserne 
af et liv med fi bromyalgi, som jeg ikke vil fortælle til hvem 
som helst. Men i vores nye netværksgruppe er det blevet 
helt naturligt for mig at åbne op om, hvordan jeg har det, 
fordi jeg ved, jeg er i selskab med andre, der ved lige nøjag-
tig, hvordan jeg har det.” 

Hvad tænker du, at netværksgruppen kan give dig?

”Jeg kan godt lide tanken om at mødes med en gruppe men-
nesker, hvor det er lige meget, hvordan jeg sidder og hopper 

frem og tilbage på stolen – hvor det er lige meget, at jeg går 
mærkeligt. Det er jo ingen hemmelighed, at der i min krop 
er noget ”riv ravende” galt… Så har jeg sådan en gruppe 
mennesker i mit liv, hvor jeg ikke behøver at tænke over, om 
jeg har en dårlig dag eller være pinlig over det. Det giver 
noget tryghed – jeg tror aldrig, at jeg i netværket vil opleve, 
at de tænker ”hold da k…. – nu må du da tage dig sammen”. 
Det er så dejligt at vide – at én gang om måneden er der et 
frirum, hvor ingen tænker skævt om det, jeg fortæller.”

Hvordan har det været for dig som nydiagnosticeret at 
blive medlem af Fibromyalgi- & Smerteforeningen?

”Jeg må sige, at man virkelig får meget ud af at være medlem 
af foreningen. Virkelig meget! Det er fantastisk at have 

foreningen ved min side på min rejse med fi bro-
myalgien. Den støtte, som jeg og de andre har 

fået til at starte netværket, har simpelthen 
været til UG! Jeg har aldrig vidst, at en for-

ening kunne være så behjælpelig på den her 
måde, og at jeg har så mange muligheder 
for at få hjælp og professionel rådgivning 
fra foreningen. Jeg synes også, det er fan-
tastisk med de mange webinarer, som 
foreningen holder. Jeg er stor fan af de 
webinarer, fordi de giver mig ny viden om 

min sygdom, og med webinarer kan vi 
også nå ud til alle dele af landet. Det er helt 

fantastisk! Man skal give folk roser, når de 
har fortjent dem! Uden foreningens hjælp 

havde vi aldrig fået gang i netværket her i Fa-
aborg, hvor jeg fra første dag har følt mig meget 

velkommen. Alle i gruppen er åbne og deltagende, så 
jeg er sikker på, at det her skal nok blive godt!” 
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”I vores nye net-

værksgruppe er det 

blevet helt naturligt for 

mig at åbne op om, hvor-

dan jeg har det.”

”Jeg fik heldigvis hanket op i mig selv, og jeg er 

bare så glad for, at jeg kom til mødet, selv om 

det var grænseoverskridende.”

”Alle i gruppen er åbne og deltagende, så jeg er 

sikker på, at det her skal nok blive godt!”
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Irene Henriksen
– Ny netværksgruppe i Hjørring/Hirtshals

Hvilke tanker har I gjort jer om at starte et netværk?

”Vi går efter at starte et netværk i ordets bogstavelige for-
stand – hvilket vil sige, at vi holder en så tæt kontakt til 
hinanden, at ingen falder igennem! Jeg er tovholder på den 
nye gruppe for 
Hjørring/Hirtshals 
sammen med Laila 
Steensen Nielsen, 
og vi ved af egen 
erfaring, at en fæl-
lesnævner for 
mange med fi bro-
myalgi er, at de er helt alene med deres sygdom. Mange 
render panden mod en mur, når de prøver at fortælle andre 
om fi bromyalgi. Det giver nederlag på nederlag, og med den 
tunge ballast i rygsækken er det vigtigt for os at skabe en 

gruppe med trygge rammer, hvor folk tør åbne op og sige 
det, de ikke tør sige andre steder.” 

Hvordan har I holdt modet oppe under coronaen?

”Det har været hårdt med coronaens begrænsninger. Vi har 
selvfølgelig mødt hinanden fysisk, men vi har været nødt til 
at lære hinanden at kende virtuelt. Heldigvis har der været 

stor interesse for vores private Facebook-gruppe, 
som kun er for os i netværksgruppen i Hjør-

ring/Hirtshals. Alle i gruppen læser op-
slagene, og vi har en plan for at køre 
med et ugentligt tema for vores Face-
book-gruppe. Det kan fx være tips til 
gode bøger, anbefaling af en fritidsin-
teresse eller 3 gode idéer til hverdagen. 
Det er nogle gode måder, hvor vi kan 

lære hinanden at kende og udveksle er-
faringer med hinanden fra vores forskel-

lige steder i livet.”

Hvad ser I som jeres største udfordring for den 
nye gruppe?

”Vores største udfordring er helt sikkert manglende viden 
om fi bromyalgi og mange fordomme om fi bromyalgi. 
Mange fi bromyalgiramte i vores lokalområder lider virkelig 
under manglende accept fra deres eget bagland. Det gælder 
også helt indenfor hjemmets fi re vægge fra mand og børn. 
Men der er det målet for os i den nye gruppe at gøre en for-

skel. Vi vil gerne 
mere end ”bare” at 
mødes og drikke en 
kop kaffe. Det skal vi 
selvfølgelig også 
hygge os med, men 
vi er også klar til at 
stikke næsen frem! 

Vi vil gerne sprede viden om og forståelse for fi bromyalgi 
ved at gå i front! Jeg kan mærke på både Laila og mig, at det 
virkelig giver os noget, både mentalt og menneskeligt, at vi 
kaster den energi ind i den nye gruppe!”

”Vi vil gerne 

sprede viden om 

og forståelse for 

fibromyalgi ved at gå 

i front!”
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Find dit lokale netværk
Fibromyalgi- & Smerteforeningen har netværksgrupper over hele Danmark. 

Find dit lokale netværk her i bladet på side 18-19 og på bagsiden.

Går du med tanker om selv at starte et netværk? Så kan du få hjælp fra Fibromyalgi- & Smerteforeningen. 

Du kan skrive til fsf@fi bromyalgi.dk, og så kontakter vi dig til en helt uforpligtende snak.

Hvis du gerne vil med i en netværksgruppe for erhvervsaktive, så send en mail til imb@fi bromyalgi.dk 

for at høre nærmere. 


