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Julefrokost tirsdag  
den 24. november kl. 13  

Julefrokost  

Nyheder og andre oplysninger 
Gigtforeningens tlf nr. 93 20 77 78  

Vær med, når Thy-Morsø-kreds afholder ju-
lefrokost. Bordet er dækket op med god mad 

og rigtig julehygge. Så kom og bidrag til den gode julestemning!  
Prisen er inklusiv mad. Du kan købe drikkevarer til små priser.   
  
Pris:   Medlem 100,- ikke medlem 140,-  
Tid:   Tirsdag den 24. november  kl. 13.00 
  Dansk Handicap's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted  

Tilmelding senest den 20. november. på tlf/SMS. 93 20 77 78,  
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Formand: Lone Pedersen  
Tlf.: 42 96 77 71  

Næstformand: Eva Krogh  
Tlf.: 23 72 50 53  

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  

Best. Medlem:  Helle Steen 
Tlf.: 23 35 94 09 

Suppleant:  Birthe Krog Markussen  
Tlf.: 27 82 48 10  

Suppleant: Grethe Fynbo Larsen  
Tlf.: 24 46 41 86  
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Foredrag: Antiinflammatorisk kost 
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Bustur til  
Skagen Gigt- og  

Rygcenter 
og rundtur i Skagen 

 

Mange mennesker med gigt spør-
ger: Hvordan skal jeg spise for at 
dæmpe mine smerter og bremse 
sygdomsprocesser i leddene?   
Skynd dig at tilmelde dig.  

Evt. resterende billetter sælges ved døren 

Pris: Medlem: 100,- kr. - Ikke-medlem: 150,- kr. 
Tid:   Onsdag d. 9. sept. Kl. 19.00.  
Tilmelding senest den 4. sept. på tlf/SMS. 93 20 77 78 

el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Foredrag med læge, og  
forfatter Jerk W. Langer 

BEMÆRK: Vi overhol-

der reglerne omkring 

COVID-19 ved alle vore 

arrangementer 
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Bustur til Skagen Gigt- og Rygcenter.. 

Tag med på udflugt til Skagen Gigt- og 
Rygcenter, ved Skagens gamle sygehus 

tæt ved byen, havnen og naturen. Centeret tilbyder genoptrænings- og reha-
biliteringsophold for gigt- og rygpatienter. Du kommer til at møde et hold 
fysioterapeuter, der vil fortælle om henvisningsregler og fremvise de forskel-
lige aktivitetsrum, værelser, kantinen mv. Denne del af turen — max 25 delt.  
 
Oplev Skagen Havn og andre turistattraktioner  
Hvis du ikke deltager i rundturen på Skagen Gigt- og Rygcenter, har du i ste-
det mulighed for at deltage i et besøg på Skagen Havn. Vi samles alle ca. kl. 
12 på havnen og spiser frokost. Herefter vil vi fortsætte på en guidet rundtur 
i Skagen og omegn. Der vil være mulighed for at komme på mu-
seum og bagefter ud på Grenen mv. 

Pris:        Medlem 250 kr. / Ikke medlem 300 kr. incl. frokost 
Tid:       Torsdag d. 13. august.2020,  opsamling ved Hotel Vildsund 
                Strand kl. 7.15 og  Thisted Havn kl. 7.30. (Pølsevognen) 
Pratisk:   Drikkevarer og evt. entre på egen regning. Der vil være gratis 
                 kaffe og brød i bussen. Der er bindende tilmelding 

Tilmelding senest den 06. aug. på tlf/SMS 93 20 77 78, 
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com  

Bustur til  

Skagen Gigt- og Ryg-
center 

og guidet rundtur i 
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Pris:  Medlem: 50,- kr. - Ikke-medlem: 75- kr.  pr. foredrag 
Sted:  DH's lokaler, Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted (alle foredrag) 

Onsdag d. 19. aug. kl. 19.00  
Socialrådgiver Line Bülow rådgiver om be-
skæftigelsesmæssige støttemuligheder og om 
økonomisk og praktisk hjælp til voksne og børn. 
- Sygedagpenge  
- Fleksjob eller førtidspension. 
- Og meget mere. 

Foredragsrække over 3 aftener 
Rådgivere fra Gigtforeningen 

Tilmelding senest 4 dage før arrangementet på tlf/SMS. 93 20 77 78 
el. mail: gigtforeningen.thymors@gmail.com 

Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00  
Sygeplejerske Nanna Bacci Hartz vil berøre bå-
de den medicinske og ikke-medicinske behand-
ling af smerter.  
Nanna kommer også ind på de gængse smerte-
stillende præparater, medicinsk cannabis, LDN 
samt hvordan man kan håndtere smerter ved 
hjælp af fx mindfulness, yoga, tai-chi, kognitiv 
terapi, akupunktur m.m.  

Onsdag d. 21. okt. kl. 19.00  
Ergoterapeut Linette Pehrson fortæller om gigt 
og hjælpemidler og fortæller kort om slidgigt/ 
artrose samt give gode råd til at mindske evt. 
smerter. Linette vil endvidere komme ind på, 
hvilke hjælpemidler, der kan være gode, når 
man har gigt samt, hvor og hvordan du søger 
om hjælpemidler i din kommune.  


