
 

Alle er velkommen til vore arrangementer—du behøver ikke at være medlem 
www.gigtforeningen-thymors.dk    

Onsdag den 29. nov. Kl. 13 
i FrivilligThy, Nytorv 8, Thisted. 

Julefrokost med banko og hygge 

Lyst til at høre om vores arrangementer samt få en ”husker” 
ved næste aktivitet.  
Så send os din mail adr. til gigtforeninen.thymors@gmail.com 

Formand: Helle Steen,  
T: 23 35 94 09, M: hellelund5@gmail.com  
  
Arr.ansvarlig: Anne Marie Faaborg,  
T: 23 67 86 80, M: amf.faaaborg@gmail.com  
Samkørsel:  
Anne Marie Faaborg, T: 23 67 86 80 

Bestyrelsen og kontaktpersoner 
Link: www.gigtforeningen-thymors.dk  

Julefrokost med god mad, hygge samt bingo/banko med fine gevinster fra 
de lokale butikker.  
Ligeledes bedes du medbringe en lille gave til ca. 20,-  
Drikkevarer kan købes.  -  Elevator forefindes. 

Pris: medl. 60,- ikke medl. 75,-           

Tilmelding senest den 24. nov. til Anne Marie Faaborg,  tlf./sms 23 67 86 80, 
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 
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Kom og oplev  
Lotte Heise  

som fortæller, hvordan 
hun tøjler  

smerterne ved slidgigt  

Bustur til
 ActiumPlus, Ålborg 

og Skivum Krat kro, Nibe 

Julefrokost 2017 
God mad, hygge og 
samvær 

Foredrag om kostens 
betydning for gigt 



 

Alle er velkommen til vore arrangementer—du behøver ikke at være medlem 
www.gigtforeningen-thymors.dk    

Tag med på bustur til Ålborg, onsdag d. 16. aug.  
Vi skal besøge  

hjælpemiddelbutikken ActiumPlus og  
derefter spise på Skivum Krat Kro. 

ActiumPlus er en anerkendt butik, der servicerer og forhandler mange for-
skellige typer af hjælpemidler til f.eks. gigtpatienter, ældre, handicappede. 
Efter rundvisning  og svar på spørgsmål, vil der være god tid til selv at gå 
rundt i butikken.   
 
Derefter går turen til Skivum Krat kro i Nibe, hvor vi spiser en god frokost.  

Pris for alle kr. 200,-  
incl. morgenkaffe m/rundstykke, middagsmad og kaffe samt bus. 

Tilmelding senest den 11. aug. til Anne Marie Faaborg, tlf. 23 67 86 80,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Bustur til ActiumPlus, Ålborg og  
Skivum Krat kro i Nibe 

Kostens betydning for din gigtsygdom 

Pris: medl. 30,- ikke medl. 40,-          I pausen serveres frugt og chokolade. 
 

Tilmelding senest den 29. sept. til Anne Marie Faaborg, tlf. 23 67 86 80,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Onsdag den 4. okt. Kl. 19  
i Støberigården  

Støberivej 7, Nykøbing 
 
Diætist Mette Pilegaard fortæller om kost i forhold til gigt.  
Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål.  

Tid og Sted:  Onsdag den 16. august. 
Nykøbing Busterminal kl. 8.00 og Thisted Station kl. 8.30  
Hjemkomst  
Thisted Station ca. kl. 16.30 og Nykøbing Busstation ca. kl. 17.00 
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Pris: medl. 125,-   ikke medl. 150,-           
Arrangeres af Gigtforeningen Thy/Mors og GOK Thisted 

Foredrag og debat med Lotte Heise: 
  

”Sådan bestemmer du over 
smerterne!” 

 

Tirsdag den 5. sept. Kl. 19  
i Thisted Teatersal 

Håndværkertorv 1, Thisted   

Tilmelding senest den 29. aug. til Anne Marie Faaborg,  tlf./sms 23 67 86 80, 
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

 

Få en mail når vi har et nyt arrangement. 
Send os din mail adresse, så vi kan sende besked om 
vort næste arrangement.  
 
Din mail adresse gives ikke videre og du vil ikke blive spam-
mailet fra os. 

Lotte Heise  

At være ramt af gigt er dødssygt, især fordi det ikke altid kan ses, 
selvom man måske går lidt "skævt" ind i mellem.   

¨ Det er temmelig bøvlet at være til middagsselskab og hele tiden 
stå op, fordi ryggen gør ondt!  

¨ Eller til en fest, når folk spørger, om man vil med i skoven i det 
skønne vejr, og det er en rigtig dårlig ”fod-dag"," lyder det fra 
Lotte Heise. 

På den anden side tænker Lotte Heise altid, at smerterne ikke skal 
bestemme over hende. Det er hende, som bestemmer over dem! 


