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tirsdag den 26. nov.  
 

kl. 13 i Dansk Handicap's lokaler 

Julefrokost med banko og hygge 

Nyheder og andre oplysninger 

Vær med, når Thy-Morsø-kreds afholder julefrokost. Bordet er dækket op 
med god mad og rigtig julehygge. Så kom og bidrag til den gode julestem-
ning. Ligeledes bedes du medbringe en lille gave til ca. 20,- 
Drikkevarer kan købes.   
Pris:   Medlem 100,- ikke medlem 125,-  
Tid/Sted:  Tirsdag den 26. nov.  kl. 13.00 
  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted  

Tilmelding senest den 22. nov. til Kirsten Agesen, tlf/SMS. 61 67 73 29,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Formand: Helle Steen 
Tlf.: 23 35 94 09 

Næstformand: Lone Pedersen  
Tlf.: 42 96 77 71  

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:  Marna Andersen  
Tlf.: 97 92 54 48  

Suppleant: Eva Krogh  
tlf. 23 72 50 53  

Samkørsel:  Kirsten Agesen 
Tlf.: 61 67 73 29  
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Julefrokost  
26. nov. kl. 13 
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Bustur til Aalborg Universitetshospital  
og Flyvestation Aalborg 

14. aug.  

Hurup Bibliotek 

Søndergade 1, Hurup 10. sept.  Foredrag om   
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Årets Bustur 

Årets bustur går denne gang til Reumatologisk afdeling på Aalborg Universi-
tetshospital. Se og hør hvordan det reumatologiske  ambulatorium fungerer. 
Patientens team med læger og sygeplejersker. Hvad kan kvalitetsdatabasen 
Danbio bruges til i forhold til patientens gigtbehandling? 

Der vil stå et hold specialister klar til rundvisning og svare på spørgsmål. 

Efter frokost går turen videre 
til Flyvestation Aalborg. Her vil der 
være en guidet rundtur på flyve-
stationen.  
Bl.a. skal vi besøge Flyvevåbenets 
Redningsstation med helikoptere. 
Besøget går også forbi transport-
sektionen, hvor bl.a. Herkules flye-
ne holder til samt meget mere. 

Pris:  Medlem: 250 kr. - Ikke-medlem: 300 kr.  
 Prisen er inkl. bus, kaffe og frokost.  
 Andre drikkevarer er for egen regning. 

Tid/sted:  Onsdag d. 14. aug.  
 Opsamling i Vildsund 7:30 og Thisted station kl. 8.00  

Bindende tilmelding senest den 5. aug. til Kirsten Agesen, tlf 61 67 73 29  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Årets Bustur går til  
Ålborg Universitets 

hospital Reumatologisk  
afdeling og  

Flyvestation Aalborg 
onsdag d.14. august 
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Foredrag:      Bliv bedre til at tackle smerter i hverdagen 

Bliv inspireret til at få en bedre hverdag trods dine smerter. 

Vil du gerne blive bedre til at tackle din hverdag, så kom og 
hør Marianne Høy Andersen - hun har selv leddegigt og ken-
der til livet med kroniske smerter. Nu deler hun sine erfarin-
ger og sine redskaber med dig.  

Du bliver klogere på, hvor meget psyken spiller ind på dine 
smerter. Bliver bevidst om, hvordan du fordeler din energi bedre, så du passer 
bedre på dig selv. Find ud af, at du ved at se på dine tanker, overbevisninger og 
følelser, kan gør forskel og slippe af med nogle af dine spændinger i kroppen og 
derved kan du mindske dine smerter. Der er mulighed for at stille spørgsmål.  

Hurup Bibliotek 

Søndergade 1, Hurup  

10. sept. Kl. 14.30 

Har du artrose, og vil du gerne blive klogere på, hvad der kan gøres ved det med 
træning? Så kom og hør med, når fysioterapeut  Lars Henrik Therkildsen i sit fore-
drag giver et indblik i GLA:D-træning. Det er træningsprogram for patienter med 
slidgigt i hofter og knæ. Træn dig til færre smerter og højere funktionsevne! 
Lars Henrik Therkildsen kommer fra Morsø Fysioterapi. 

Pris:   Medlem: 40,- kr. - Ikke-medlem: 60,- kr.   
Tid/Sted: Tirsdag d. 10. sept. Kl. 14.30.  
  Hurup Bibliotek, Søndergade 1 Hurup 

Tilmelding senest den 3. sept. til Kirsten: tlf/SMS. 61 67 73 29  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Foredrag om GLA:D-træning    

Pris:   Medlem: 65,- kr. - Ikke-medlem: 95,- kr.   
Tid/sted:  Tirsdag d. 22. okt. Kl. 19.00.  
  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted  

Tilmelding senest den 17. okt. til Kirsten: tlf/SMS. 61 67 73 29  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Evt. resterende billetter sælges ved døren 

Evt. resterende billetter sælges ved døren 


