Årsberetning
Generalforsamling 2021
Fibromyalgiens nye fællesskaber i en svær d

I Fibromyalgi- & Smerteforeningen bød året, der er gået, på mange nye fællesskaber. Det har
været helt afgørende for os som pa en orening at være klar med ak viteter l at modvirke den
ensomhed, som desværre har været en konsekvens for mange ﬁbromyalgiramte af den svære
corona d.
Den ubudne gæst
Corona! Lad os få sagt det med det samme! Det er naturligvis helt umuligt at tænke lbage på det
forgangne år uden corona i bevidstheden. Som en ubuden gæst bankede corona på døren l vores
forening, l Danmark og l hele verden omkring os. Coronaens indtog i vores hverdag har ført l et
helt usædvanligt år med uventet travlhed og et behov for oms lling på mange fronter. Det har været udfordrende. Ingen tvivl om det. Men vi har stået skulder ved skulder i foreningen og har taget
udfordringerne op på imponerende vis!

E er coronaens indtog i vores alles hverdag var FSF hur gt på banen med spændende webinarer, hvor vi med inspira on fra medlemmerne bød på førende eksperter hjemme foran skærmene over hele Danmark. Vi lagde stærkt fra
land med ”Fibromyalgilægens bord med S ne Amris” (tv.), søvnkursus med psykolog Henrie e Cranil (midt), som har
stor indsigt i ﬁbromyalgiramtes vilkår, og et Qigong-webinar med Vibeke Fraling (th.), der selv har ﬁbromyalgi.

Webinarer med tusindvis af deltagere
En af de helt store udfordringer har været, at kurser og netværksmøder i lange perioder ikke kunne
foregå fysisk. Derfor må e vi i fælles inspira on med vores medlemmer tænke ”ud af boksen” og
ﬁnde nye, digitale måder at være sammen på for at modvirke, at ensomhed og isola on bed sig
fast blandt ﬁbromyalgiramte.
På kursusfronten har det ført l udviklingen af en perlerække af særdeles populære webinarer.
Rækken af webinarer har ltrukket tusindvis af spørgelystne og videbegærlige ﬁbromyalgiramte fra
hele Danmark, hvor vi har været sammen med afstand, sam dig med at vi har fået ny viden og inspira on l livet med ﬁbromyalgi fra førende eksperter.
Et af de absolu e ﬂagskibe har været den unikke serie ”Fibromyalgilægens bord med S ne Amris”,
hvor en af verdens største kapaciteter på ﬁbromyalgi har delt ud af sin enorme viden. Andre emner
for webinarerne har været ”Fa gue”, ”Seksualitet og sygdom”, ”Tandsmerter og ﬁbromyalgi”, ”Vinterbadning og ﬁbromyalgi”, ”LDN og ﬁbromyalgi” og meget mere! Opbakningen l webinarerne har
været helt overvældende. Aldrig nogensinde har foreningen ha så mange deltagere på vores kurser! Og webinarerne er kommet for at blive som en fast del af foreningens repertoire af kurser!
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Fysiske kurser i en corona d
På trods af corona formåede vi alligevel og lykkeligvis at a olde ganske mange fysiske arrangementer i løbet af året. Vi gennemførte blandt andet et længere forløb om smertemestring i naturen
i e eråret 2020. Forløbet gav viden og introduk on l teknikker, så smertepatienter kan arbejde
med åndedræt, fokus og fysiske øvelser i naturen. Forløbet var genstand for en overvældende interesse og har undergået en større evaluering, hvor resultaterne viste, at langt de ﬂeste deltagere
havde registreret en forbedring af deres udgangssitua on.
FSF søsa e også et nyt pilotprojekt med en ny mestringsmetode, hvor en lille gruppe deltagere
mødes ﬂere gange for at kigge på livet med fokus på den ”s lle sorg”, som mange ﬁbromyalgiramte oplever, når de mister erhvervs- og funktionsevne. Også her har evalueringerne været
meget positive. Her l kommer, at vi ﬁk gennemført ﬂere af vores klassiske arrangementer såsom
cafémøder nye steder i landet samt det al d populære kursus om, hvordan man mestrer livet med
ﬁbromyalgi bedst muligt med den erfarne psykolog Carsten Simonsen fra Parker Ins tu et.

FSF ﬁk - på trods af corona - a oldt mange fysiske kurser i 2020. Til venstre er det ”Naturen som smertelindring” i
smukke e erårsfarver, og l højre er det et velbesøgt foredrag om ”Resiliens og modstandskra ”.

Nye netværk er blomstret op
Gennem det seneste år har vi ligeledes ha det som et
højt prioriteret indsatsområde at skrue op for dannelsen
af nye netværksgrupper i en d med usikkerhed og isola on blandt mange ﬁbromyalgiramte. Vi har mærket et
stort behov for nye netværksgrupper, og vi har nået den
fantas ske bedri , at mere end 20 nye netværksgrupper
er blomstret op. Det betyder, at vi nu har mere end 50
netværksgrupper godt fordelt på vores smukke Danmarkskort. E erhånden som Danmark gradvist er åbnet,
er det skønt, at alle vores netværksgrupper igen har kunnet mødes ansigt l ansigt. Den nærhed har selvfølgelig
været savnet! Og i FSF fortsæ er vi naturligvis med at
understø e vores mange stærke netværksgrupper!
Gensynsglæde i vildmarksbadet hos den nye
netværksgruppe i Faaborg e er en lang
coronanedlukning!

Tak l vores frivillige ildsjæle
Alle vores mange frivillige ildsjæle over hele Danmark er en helt afgørende søjle i vores fundament.
På sekretariatet i København har vi lkny et vores team af frivillige, som medlemmer og andre
med ﬁbromyalgi inde på livet møder med hjertevarme stemmer, når de ringer med spørgsmål om
hverdagen med ﬁbromyalgi. Det seneste år har vi endda udvidet vores team af frivillige. Dels har vi
fået en fysioterapeut med ﬁbromyalgi l at rådgive om fysioterapi, træning og bevægelse, hvilket
har været meget populært! Seneste medlem i vores team af frivillige er en psykoterapeut-studerende, som selv har ﬁbromyalgi, og hun er klar l at tage de meget svære samtaler om livet med
ﬁbromyalgi fra de hårdest ramte pa enter.
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Vores team af frivillige rådgivere skal have en kæmpestor
tak for jeres store ﬂeksibilitet under coronaen. I har trådt
l med kort varsel, og I har været klar som en sikker skanse ved telefonen hjemmefra. En stor tak for jeres engagement i en svær d!
FSF lbyder nu også rådgivning om fysioterapi, træning og bevægelse med fysioterapeut Janne Frøsig (tv.), som selv har ﬁbromyalgi.
Be na Mortensen (th.) er frivillig rådgiver på FSF’s sekretariat.

Man skal være robust og kende l livet med ﬁbromyalgi for at varetage opgaven som frivillig rådgiver. Alle disse kvaliteter har vores rådgivere på såvel sekretariatet som ude i landet, hvor FSF står
stærkt med et vidt forgrenet netværk af kontaktpersoner, telefonrådgivere og netværksgrupper.
FSF har netværk i alle fem regioner, hvor vores frivillige ildsjæle bistår med afviklingen af foreningens mange arrangementer og bidrager med løbende inputs l den frem dige udvikling af FSF’s
ak viteter. Kontaktpersonerne er desuden tovholdere på stærkt forankrede netværksgrupper, som
har vist deres værd og levedyg ghed gennem mange år som en uvurderlig stø e i dagligdagen for
ﬁbromyalgiramte og deres pårørende.
Flot fremgang i medlemstallet
Lad os så lige vende blikket mod endnu en milepæl fra det forgangne år! Vi har nemlig ha ﬂot
fremgang i medlemstallet! De seneste år har vi stabiliseret medlemstallet på et højt niveau over
3.000 medlemmer. Den udvikling har vi nu konsolideret, og vi kan nu gøre os håb om at nå de
4.000 medlemmer – måske endda allerede ved udgangen af 2021. Det er fantas sk, at vi år for år
ltrækker ﬂere nye medlemmer, der ser værdien ved at være del af vores fællesskab, hvor man
som medlem selv har stor indﬂydelse på foreningens udvikling. Medlemmer er også lig med indﬂydelse, synlighed og en mere robust økonomi. Så jo ﬂere vi er, jo stærkere står vi i vores fælles kamp
for ﬁbromyalgiramtes vilkår!
Renee Hamilton (tv.) fra Fibro Netværk Sydfyn var kvinden
bag en af mange populære «takeovers» på de sociale medier
hos FSF med personlige historier om livet med fibromyalgi.
Josefine Meinhardt (th.) beretter nu fast om livet med
fibromyalgi på Instagram og Facebook hos FSF. Josefine
har sprængt skalaen for antallet af likes på Facebook med
opslag om centralnervesystemet samt et meget personligt
opslag om at være pårørende. Responsen på vores nye
opslag har simpelthen været fænomenal!

Forstærket proﬁl på sociale medier
Stærkere står vi også på de sociale medier, hvor det er helt nødvendigt for vores gennemslagskra
og synlighed at være repræsenteret med klare budskaber og fængende historier. Gennem det
seneste år har vi oprustet på Facebook og Instagram, og det er da værd lige at kippe med ﬂaget
for endnu en imponerende milepæl. Vi har nemlig rundet mere end 10.000 følgere på FSF’s Facebook-side! Vores digitale oprustning udfolder sig på ﬂere fronter. Dels har vi intensiveret vores digitale markedsføring af de populære webinarer samt af medlemskampagner.
Ydermere arbejder vi målre et med de personlige historier om livet med ﬁbromyalgi på sociale
medier. På Facebook har vi lanceret den ugentlige serie ”Hverdagslysglimt”, som er blevet stærkt
e erspurgt og giver mange rosende ord og hjerter i kommentarsporet. Det er skønt, at foreningen
på sociale medier leverer personlige historier med afsæt i både sundhedsfaglig informa on og
dybt personlige følelser fra hverdagen med ﬁbromyalgi. På Instagram har vi også forstærket vores
lstedeværelse, særligt med fokus på løbende at fortælle personlige historier om ﬁbromyalgi, dels
fra foreningens ansa e og via såkaldte ”takeovers” fra andre ildsjæle, som vil dele deres erfaringer
med ligesindede.
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Flere Facebook-grupper
Ydermere har vi udvidet vores antal af Facebook-grupper for speciﬁkke målgrupper samt for vores
lokale netværksgrupper. FSF har gennem ﬂere år ha en ungegruppe på Facebook, og vi har nu
intensiveret vores fokus på ungegruppen ved ansæ else af en ungerådgiver, som er tovholder på
såvel fysiske som digitale events for unge med ﬁbromyalgi. Blandt meget andet er blevet a oldt
den digitale ”Fibkagedag”, hvor medlemmerne af ungegruppen var sammen om at bage – hver for
sig. I ungegruppen har også været a oldt digitale samtalesaloner om udfordringerne ved mødet
med det sociale system, og i det sommergenåbnede Danmark var der picnic i Kongens Have!
Vi mærker også et øget behov for hjælp l ﬁbromyalgiramte familier med at tackle de udfordringer, som uundgåeligt følger i kølvandet på livet med en så alvorlig kronisk smertesygdom som
ﬁbromyalgi. Derfor har vi opre et Facebook-grupper målre et familier, hvor de både kan sparre
med hinanden som gensidig stø e, og vi a older ligeledes digitale forløb med eksperter i familiegrupperne på Facebook. Stø e l pårørende med ﬁbromyalgi er også et område med stor bevågenhed fra FSF, og de nye familiegrupper er seneste skud på stammen i vores indsats for pårørende. Endvidere har vi a oldt et meget populært webinar, hvor to erfarne sundhedsplejersker gav
gode råd l hverdagen i familier med sygdom.
Livet som mand med ﬁbromyalgi kan også være ekstra udfordrende, fordi mange desværre stadig
møder fordommen om fibromyalgi som ”en kvindesygdom”. Derfor har FSF opre et en mandegruppe på Facebook for foreningens medlemmer. Poul Saugbjerg fra Sorø er tovholder på det nye
mandenetværk, som i s l med familiegrupperne både skal fungere som gensidig stø e og skal
byde på faglige indspark fra eksperter i mænds vilkår som kronisk smerteramt.

Medlemmer fra ungegruppen på Facebook til en hyggelig
picnic i Kongens Have i det sommergenåbnede Danmark!

Poul Saugbjerg fra Sorø er
tovholder på et nyt netværk for
mænd med fibromyalgi.

Oprustning på videofronten
Vi har også oprustet på videofronten. Levende billeder er et kra fuldt medie, og det har vi mærket
ved ﬂere lejligheder i det forgangne år. Sangerinden Anna David, som jo er ambassadør for FSF,
medvirkede i slutningen af 2020 i en video med sin mor, der har ﬁbromyalgi. Videoen er nået ud l
tusindvis af mennesker på de sociale medier og har dermed bidraget l en massiv synlighed på de
ﬁbromyalgiramtes sag. Det har været vig gt for vores medlemmer, at en kendt person frivilligt er
med l at sæ e spot på livsvilkårene for ﬁbromyalgipa enter.
Vi har fortsat oprustningen på videofronten i 2021, blandt andet med 4 meget personlige videoer,
hvor 3 kvinder og 1 mand med ﬁbromyalgi fortæller om deres liv med ﬁbromyalgi. Det være sig
både som nydiagnos ceret, som ung og gravid og som et menneske, der har levet mange år med
ﬁbromyalgiens udfordringer. Det har været rørende at læse de mange søde beskeder og se de
mange hjerter l deltagerne i videoerne.
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Overlæge S ne Amris fra Parker Ins tu et har også medvirket i en video på Den Interna onale
Fibromyalgidag 12. maj i 2021. I videoen bere er Amris med sin enorme livslange viden om, hvad
ﬁbromyalgi er for en sygdom. Videoen spredte sig med lynets hast på de sociale medier og er nået
ud l mere end 250.000 mennesker, så vi kan sige med sikkerhed, at det seneste halvandet år har
været præget af massiv bevågenhed på både Fibromyalgi- & Smerteforeningen og på de ﬁbromyalgiramtes sag! Vi takker alle jer, som har medvirket i vores mange populære videoer, hvor I har delt
meget personlige historier om jeres liv.

FSF har oprustet markant på videofronten. Vi sluttede stærkt af i 2020 med en meget personlig video fra
sangerinden Anna David og hendes mor. I år har vi fortsat stilen med flere personlige beretninger om livet
med fibromyalgi. Kenneth Aarestrup fortæller om at være mand med fibromyalgi. Lise Vedel Mortensen
kaster blikket mod sine drømme for fremtiden som nydiagnosticeret. Og Birgit Bie Johansen ser tilbage på 20
år med fibromyalgi og 20 år som frivillig i FSF.

FSF er faktatjekker
På kommunika onsfronten er magasinet
’ﬁbromyalgi’ også fortsat populært blandt
medlemmerne, hvor mange giver gode inputs
og forslag l bladets indhold – og tak for det!
Der er stor interesse for både faglige ar kler
og de nære personlige historier. Foreningen
får også mange henvendelser om faktatjek,
hvor vi bliver bedt om at skære igennem, når
ne et ﬂyder over med kvik-ﬁx-løsninger på
ﬁbromyalgiens smerte lstand.
Vi er glade for, at vi har den rolle som faktatjekker og kommunikatør af lødig viden – såvel på sociale medier som i ﬁbromyalgi-bladet. Vi har også ydet en ekstra indsats i forhold l magasinet
ﬁbromyalgi for at sikre, at de mange faglige guldkorn fra vores webinarer ligeledes kan læses på
skri . Det har bl.a. udmøntet sig i et større tema om ﬁbromyalgiens symptomer og behandling.
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Opgradering af medlemsrådgivning
Den øgede synlighed på ﬁbromyalgi og vores støt s gende medlemstal har vi også kunnet mærke i
den daglige rådgivning på foreningens sekretariat, som hviler på et stærkt fundament af dedikerede medarbejdere og frivillige. I det forgangne år ﬁk vi brug for de e engagement for at gennemføre hur ge oms llinger l at imødekomme de nye behov fra vores medlemmer. Det betød, at vores
eksperter og rådgivere skulle holde sig opdateret med ny viden og formidle den i rådgivningen.
Særligt den sundhedsfaglige rådgivning har været meget e erspurgt. Derfor har vi udvidet vores
i forvejen stærke team af faste konsulenter på sekretariatet, så vi nu råder over 3 sygeplejersker
samt vores meget erfarne socialrådgiver. Coronaen har naturligt nok ført l mange spørgsmål fra
ﬁbromyalgiramte i vores telefonrådgivning og på vores sociale medier.
Vores pa entgruppe har e erspurgt mere speciﬁk sundhedsfaglig viden om corona i rela on l
ﬁbromyalgi, da mange fuldt forståeligt har ha svært ved at overskue de mere generelle informa oner om corona, som har præget informa onsniveauet om corona fra oﬀentlige myndigheder. Heldigvis var vi hur ge l at erhverve den viden i tæt samspil med landets førende eksperter, så vores
sundhedsteam kunne formidle den viden l vores medlemmer.

Et opslidende forhindringsløb gennem sundhedsvæsenet og det sociale system er desværre stadig hverdag og barsk
virkelighed for mange fibromyalgiramte.

Frustrerende sociale forløb
Ydermere har vi hjulpet mange ﬁbromyalgiramte med at håndtere hverdagslivet i en ny virkelighed,
hvor faste ru ner, a aler om behandlinger og sociale lbud i perioder har været lukket ned. Frustrerende forløb og horrible historier fra kommunernes sociale system møder vi desværre fortsat
alt for o e i vores daglige socialrådgivning og i vores øvrige kontakt l medlemmerne.
Der mangler stadig fokus på at investere i menneskers poten ale frem for at sende dem gennem
opslidende forhindringsløb i Jobcenteret. Det er den fornemste opgave for os i Fibromyalgi- &
Smerteforeningen at være der som stø e for mennesker med ﬁbromyalgi, og vi er beærede over,
at så mange mennesker viser os den llid at kontakte os for at få hjælp.
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På det sociale område ﬁk vi heldigvis en forbedring af ressourceforløbene i 2020, hvor der nu for
en del borgere i ressourceforløb er kommet et lo på max tre år, hvor man skal have en a laring
på sin arbejdsmæssige og økonomiske frem d. Derudover skal der være mening og sammenhæng
for den enkelte i forløbene. FSF har ydet en stor indsats for at fortælle poli kerne om vores medlemmer, der o e har været igennem langvarige og udsigtsløse forløb.
Vi har ha foretræde for udvalg i Folke nget og vedholdende fortalt om konsekvenserne for vores
i forvejen hårdt prøvede medlemmer. FSF arbejder stålsat videre med at sikre ekstra forbedringer.
Det gør vi både på egen hånd med vores egen styrke, og vi danner fælles front med alliancen #VærdigReform, hvor mere end 60 fagforeninger og pa en oreninger kæmper for at få afskaﬀet de helt
åbenlyse urimeligheder i den reform af ﬂeksjob og før dspension fra 2013, som desværre medfører menneskelige, økonomiske og sociale omkostninger for alt mange mennesker.
Vi vil meget gerne sikre, at der bliver taget hånd om de ﬁbromyalgiramte, så de ikke ryger ud af
arbejdsmarkedet, når symptomerne begynder at belaste den enkelte for meget. Vi kæmper derfor
videre for bedre adgang l mere ﬂeksible løsninger via ﬂeksjob eller før dspension. FSF påviser
gang på gang den sociale ulighed, der eksister i vores samfund, når grupper som ﬁbromyalgiramte
kan falde helt ud af systemet, både i sundhedsvæsenet og det sociale system.
Vores poli ske arbejde
Generelt var vores poli ske arbejde det seneste år også præget af corona og af at have en tæt
dialog med myndighederne om de konkrete udfordringer i hverdagen med corona som ﬁbromyalgiramt. Det være sig i forhold l nedlukninger, lægefaglig viden, adgang l coronateststeder, vacciner,
og hvordan man så sikkert som muligt kunne vende lbage l et mere åbent samfund igen. Fibromyalgi- & Smerteforeningen har gjort særligt opmærksom på de konsekvenser, herunder udsigten l de meget lange ventelister, der ville komme i kølvandet af corona, når ﬁbromyalgipa enter
ikke kunne komme i udredning eller behandling på smertecentrene.
Vi har i 2020 også ha fokus på indfasningen af de nye standarder og den nye smerteplaform, som
WHO indfører fra 2022. Vi er som forening meget posi ve overfor, at smerter i sig selv nu endelig
anerkendes som en selvstændig sygdom på verdensplan gennem WHO. FSF har med de nye retningslinjer fra WHO i ryggen pointeret, at Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af en
na onal smertehandlingsplan, hvor FSF deltager, skal anvende de nye WHO-standarder og holde
sig fra benævnelser som funk onelle lstande. Vi kæmper fortsat indædt mod funk onelle lidelsers helt misforståede lgang l ﬁbromyalgi, hvor der ikke ses på ﬁbromyalgiens komplekse smerter som den sygdom, der skal behandles for.
Behov for hur gere udredning
FSF har i forbindelse med arbejdet med smertehandlingsplanen vedholdende sat spot på alle de
udfordringer og opslidende forhindringsløb, som vores medlemmer skal igennem og hvilke løsninger, der skal på bordet for at gavne pa enterne, herunder hur g udredning, mulighed for tværfaglig smertebehandling og ikke mindst uddannelse af sundhedspersonale, så smertepa enter som
ﬁbromyalgiramte får samme værdige og professionelle behandling som alle andre – og ikke mindst
undgår s gma sering. Som led i vores løbende arbejde med at skabe forbedringer for ﬁbromyalgiramte gik vi i 2020 også med i et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der har fokus på at
udvikle forskningsprioriteter indenfor smerteforskning med udgangspunkt i, hvilke problemer og
udfordringer som pa enter og behandlere møder.
Interna onalt samarbejde
Vi har endvidere forstærket det interna onale arbejde i det forgangne år.
Dels har vi deltaget i en stor interna onal virtuel kongres om ﬁbromyalgi, hvor nye forskningsresultater blev diskuteret blandt førende forskere
og prak kere fra hele verden. Sekretariatschefen er desuden medlem af
bestyrelsen i det interna onale ﬁbromyalginetværk, ENFA, for at bygge
tæ ere netværk med de andre ﬁbromyalgiforeninger og sikre så stor erfarings- og vidensudveksling som muligt.
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I regi af ENFA bliver der udarbejdet fælles oﬃcielle dokumenter om diagnosekriterier og behandlingsformer. Derudover er der taget ini a v l dannelse af et europæisk eksper orum af ﬁbromyalgieksperter, som blandt andet skal bidrage l at få ﬁbromyalgi højere op på dagsordenen i EU-systemet.
Solid økonomi
Foreningen har i 2020 fastholdt sit stramme omkostningsfokus i forhold l den generelle dri .
Økonomisk set leverer vi i 2020 et rigtig godt resultat, hvor vi kan notere 399.250 kr. i overskud,
hvilket er yderst posi vt. I forhold l 2020 har vi fået rig g mange nye medlemmer, hvilket betyder
ekstra kon ngentkroner. Sam dig får vi 110.000 kr. ind i kontante bidrag fra vores medlemmer. Vi
er glade for, at så mange medlemmer vælger at stø e op om vores forening.
De samlede indtægter i FSF har i 2020 været fordelt med 1/3 på medlemsindtægter, 1/3 fra private
donorer og 1/3 fra de såkaldte Udlodningsmidler, der også er kendt som Tips- og Lo omidlerne.
Derudover har vi i 2020 været særligt beguns get af ldeling af projektmidler fra Frilu srådet,
Sundhedsministeriet og Socialstyrelsen, bl.a. fra særlige coronapuljer. De e har i særlig grad påvirket indtjeningen i posi v retning. Vi siger en stor tak l vores samarbejdspartnere for stø en l
foreningens virke og de ﬁbromyalgiramtes sag.
Dona onen l FSF
FSF har gennem de sidste 6 år været beguns get af en privat dona on, der fortsat er afgørende for
kon nuiteten og den fortsa e udvikling af foreningen. Formålet med dona onen har været at sikre
midler l at skabe professionelle rammer, så medlemskontakt, kommunika on og poli sk interessevaretagelse styrkes. Foreningen modtog en årig dona on i 2017, der betyder, at foreningen,
selv i udfordrende perioder med uforudsete hændelser, kan fortsæ e det professionelle arbejde.
Det har også været medvirkende l, at vi i 2020 har kunnet vedholde fokus på medlemsindsatsen,
på vores mærkesager og har været i stand l at oms lle FSF l at tage udfordringerne op i en svær
d. Der er en lbageværende løbe d på 6 år på dona onen, hvilket sikrer likviditeten og en stabil
indtægt - også på lang sigt.
Stærkt rustet l frem den
Vi er snart ved vejs ende på vores lbageblik på et helt
usædvanligt år. Ingen kunne forudse, hvad der ventede, da
vi senest var samlet l Generalforsamling i Middelfart for 2
år siden.
Her mødes vi nu igen i de naturskønne omgivelser hos Huset i Middelfart. Det bliver dejligt at se ﬁbromyalgiramte
og pårørende fra hele landet.
Vi kan være stolte af, hvordan vi har stået skulder ved skulder gennem det forgangne års mange udfordringer for at
være sammen og stø e hinanden på nye måder.
I denne nye virkelighed er det dybt imponerende, at vi har opnået så meget, som vi vi erligt har –
ikke mindst ved at bryde coronaens onde ensomhedscirkel med en bred vi e af ak viteter. Her l
kommer, at nye netværksgrupper er blomstret op over hele Danmark! Tusinder af medlemmer er
strømmet l vores webinarer! Vi har ﬂot fremgang i medlemstallet! Og vores medlemsrådgivning
er mere robust end nogensinde! Vi står stærkt rustet l frem den på alle fronter!
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