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Påskefrokost tirsdag den 27. marts  
kl. 13 i FrivilligThy, Thisted 

Påskefrokost  

Nyheder og andre oplysninger 
www.gigtforeningen-thymors.dk  

Vær med, når Thy-Morsø-kreds afholder påskefrokost.  Bordet er dækket op med 
god mad og rigtig påskehygge. Så kom og bidrag til den gode påskestemning!  
Prisen er inklusiv mad. Du kan købe drikkevarer til små priser.    
Elevator forefindes. 
Pris:  Medlem 100,- ikke medlem 125,-  
Sted:  FrivilligThy, Nytorv, Thisted        

Tilmelding senest den 23. marts. til Kirsten Agesen, tlf/SMS. 61 67 73 29,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Formand: Anne Marie Faaborg, 
Tlf.: 23 67 86 80 

Næstformand: Helle Steen 
Tlf.: 23 35 94 09 

Kasserer: Ane-Marie Steensen  
Tlf.: 21 22 96 74  

Sekretær:  Jan Goddard 
Tlf.: 23 44 55 96 

Arr.ansvarlig: Kirsten Agesen 
Tlf.: 61 67 73 29  

Best. Medlem:  Kirsten Gjørtz  
Tlf.: 20 62 37 04  

Best. Medlem:  Lone Pedersen  
Tlf.: 42 96 77 71  

Samkørsel:  Kirsten Agesen 
Tlf.: 61 67 73 29  
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Foredrag med  

Jason Watt 

 Om at komme videre  

efter en ulykke 

 
Et superspændende 

foredrag 

Foredrag:  
Fodterapi og Gigtfødder  

 
Et oplæg der tager udgangspunkt 

i gigtfødder 
Sted: Hurup Bibliotek 

 
Bustur til Fur  

med bryghus besøg  

og foredrag om gigt 
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Årets Bustur 

Foredrag: Fodterapi og Gigtfødder  
Foredrag m/Statsaut. fodterapeut Kirsten Johnsen. 
Statsaut. fodterapeuter er de eneste behandlere i Danmark, der 
har en statsanerkendt uddannelse i forebyggelse og behandling af 
fodproblemer. 
 
Leddegigt er et af fokusområderne på uddannelsen. 
Et oplæg der tager udgangspunkt i gigtfødder, og der vil både bli-
ve fortalt om forebyggelse og behandling.  

Tilmelding senest den 1. maj til Kirsten Agesen, tlf/SMS. 61 67 73 29,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Pris:  Medlem: 40 kr. - Ikke-medlem: 50 kr.  
Sted:  8. maj kl. 14:30 Hurup Bibliotek, Søndergade 1,  7760 Hurup 

 
Bustur til Fur  

med bryghus besøg  

og foredrag om gigt 

Tag med på bustur til Fur onsdag den 15. august.  
Rundtur med guide på øen.  
 
Derefter spiser vi frokost på Fur Bryghus, hvor der også vil være 
et foredrag om gigt. 

Pris:  Medlem: 225 kr. - Ikke-medlem: 250 kr. 
   
Tid/sted:  Onsdag d. 15. aug.  
  Opsamling Thisted station kl. 8.30 - mulighed for stop i Vildsund 
  Opsamling Nykøbing station kl. 9.00 
  Hjemkomst sidst på eftermiddagen. 

Bindende tilmelding senest den 8. aug. 
til Kirsten Agesen, tlf/SMS. 61 67 73 29  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 
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Pris:  Medlem: 150 kr. - Ikke-medlem: 175 kr.  
  Evt. resterende billetter sælges ved døren 
Sted:  Thisted Teatersal, Håndværkertorv, Thisted 

Foredrag med Jason Watt 
  

Om at komme videre  
efter en ulykke 

 

Tirsdag den 17. april. Kl. 19 
(dørene åbnes kl. 18)  

i Thisted Teatersal 
Håndværkertorv 1, Thisted   

Tilmelding senest den 13. april til Kirsten Agesen, tlf/SMS. 61 67 73 29,  
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. 

Jason Watt  

Det er hårdt, når det hele bliver vendt på hovedet i livet. Det kan tidligere 
racerkører Jason Watt tale med om. Vær med, når han holder foredrag 
om sin egen kamp tilbage til livet efter en ulykke. Hans egne nøgleord er 
motivation, vilje og dét at sætte sig mål og fighte for at nå dem.  

Han drager paralleller til nogle af de udfordringer, du sikkert selv møder 
både privat- og på jobfronten. Han taler også om, hvordan du bedst tackler 
modgang og kommer styrket gennem udfordringer, sætter dig mål og kæm-
per for dem.  
 
Jasons foredrag er på én gang motiverende, underholdende og sætter gang 
i tilhørernes refleksioner. 
Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til Jason Watt.  


