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tirsdag den 27. nov.  
 

kl. 13 i FrivilligThy, Thisted 

Julefrokost med banko og hygge 

Nyheder og andre oplysninger 
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:  Medlem 100,- ikke medlem 125,-  
Sted:  FrivilligThy, Nytorv, Thisted        
Tilmelding senest den 22. nov. 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  

 

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

 
 

 

Frivillig Fredag 
på Storetorv 

Fredag den 28. sept. Kl. 12-16 
 

Julefrokost  
27. nov. kl. 13 

FrivilligThy, Nytorv, Thisted 

 
Bustur til Fur  

med bryghus besøg  

og foredrag om gigt 

Foredrag med  

 

Stig Pryds 

 
Fra forbandet til  

fantastisk  

 

Et superspændende  

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

Årets Bustur 

Frivillig Fredag 
Hver dag knokler frivillige i sportshallen, spejderhytten, på 
værestedet, i boligområdet, på plejehjemmet og mange 
andre steder. De medvirker bl.a. til at vores børn får en 
aktiv fritid, de ældre et mindre ensomt liv og socialt ud-
satte en lidt nemmere hverdag.  

 
De frivilliges store og vigtige engagement fortjener at blive anerkendt, fejret og 
vist frem. Derfor blev Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag sat i 
verden. Der vil være forskellige former for underholdning. 

Fredag den 28. september kl. 12-16 på Store Torv, Thisted 
Fri entre og ingen tilmelding—mød bare op  

 
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 
Kirsten: tlf/SMS. 61 67 73 29 el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Betaling: 9090 – Konto: 000 15 09748 el. Mobile Pay: 21 22 96 74 

 

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

Pris:  Medlem: 65,- kr. - Ikke-medlem: 95,- kr.  
 Evt. resterende billetter sælges ved døren 
 
Sted:  DH's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted  

Foredrag med 

 Stig Pryds 

 

Fra forbandet til  
fantastisk  

 

Tirsdag den 2. oktober  
Kl. 19 

(dørene åbnes kl. 18)  

Tilmelding senest den 28. sept. til Kirsten Agesen, tlf/sms. 61 67 73 29,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

BETALING til vore arrangementer fremover:                 Spørg evt. ved tilmelding. 
 
Som noget nyt, bedes du indbetale deltagerbetalingen på  
Konto Reg. nr.: 9090 – Konto: 000 15 09748 

eller Mobile Pay: 21 22 96 74 (Ane-Marie) 

Stig Pryds  

Da jeg fik konstateret psoriasisgigt i 2008 slog mit liv en dramatisk kolbøtte. 
Sygdommen forvandlede mig til ingenting. Når jeg spurgte eksperterne, hvad jeg 
kunne gøre ved mine smerter, fik jeg at vide, at jeg måtte lære at leve med dem ...  
 
Vejrtrækningsøvelser som smertehåndtering 
Vejrtrækningsøvelser blev min redning. Der findes mange forskellige måder at 
håndtere sine smerter på. Jeg bruger mit åndedræt. Takket være mine åndedræts-
øvelser har jeg været medicinfri i fire år og dyrker i dag fridykning.   

Lær at finde smerternes pauseknap 
I mit foredrag vil jeg vise dig, hvor smerternes pauseknap sidder.  


