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KÆRE ALLESAMMEN 

ÅRETS DANSKE ”IKKE-SOMMER” ER JO LIGE NOGET FOR DE AF OS LUPUSSER, DER IKKE KAN TÅLE 
SOLENS STRÅLER OG I HAR FORHÅBENTLIG HAFT EN GOD OG LANG SYGDOMSFRI PERIODE. HER 
KAN I LÆSE LIDT OM, HVOR AKTIVE VI HAR VÆRET I DIAGNOSENETVÆRKET I ÅRETS LØB – BÅDE I 
IND- OG UDLAND. HUSK AT STØTTE OP OM VORES ARBEJDE VED AT DELTAGE I ARRANGEMENTER, 
CAFÉMØDER OG KURSER. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! 

 

World Lupus Day i København 
 
De kærligste hilsner fra kontaktpersoner i alle regioner: 
 
Rigmor, Annette og Anni (Nord),  
Tove, Jeanette og Anne (Midt), 
Dorthe (webmaster),  
Sille (Ung), 
Lillian (Syd),  
Susanne, Elin og Vagn (Sjælland),  
Vibeke (Hovedstaden),  
Conny (Kasserer),  
og Kirsten (Internationalt) 
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SOMMERHILSNER FRA REGIONERNE: 
 
Fra Lupus NORD: 
I foråret 2017 havde vi 1. marts et spændende møde i Aalborg med overlæge Anne Voss 
fra Odense, der talte om ”Lupus en hjertesag”.  Susan Due Kay talte om den nyeste 
forskning om Lupuspatienters risiko for hjerte-karsygdom, som er en stor risiko specielt for 
os. 

 
 

  
 
Rigmor, Annette G og Anni  
 
 
  



3 
 

Fra region MIDT: 
 
Årets første halvdel har for det meste bestået af netværksmøder, hvor vi har taget imod 
nye, unge medlemmer.  
Desuden afholdt vi en temadag i april om ”Hud og Hår” med overlæge, klinikchef Mette 
Deleuran, Dermatologisk afdeling, AUH. Mette ankom frisk cyklende, og vi fik et godt 

indblik i de mange variationer, 
lupus viser sig i. Dertil de 
behandlinger, som er mulige at 

tilbyde patienterne. Man skal ikke 
kimse ad lupus i huden, det kan 
være ganske modbydeligt, og 
meget svær at få has på.  
 

 
Efter overlægen fortalte og demonstrerede frisør og stylist Laura Frederiksen om 
muligheder for, via kosmetiske produkter, at få dæmpet 

de synlige tegn på 
lupus. For eksempel 
en super lækker løs 
pudder, der nedtoner 
det røde i lupus, eller 
en fiks farvespray, 
som kunne dække 
områder, hvor man er 
blevet tyndhåret. 
Deltagerne fik lov til at afprøve de produkter, som man 
havde lyst til, for at se forskellen på egen krop.  

I juli var vi som sædvanligt på 
shoppe/hygge-tur på de 
århusianske brosten, med en 
god frokost, og senere en kop 
kaffe på Kvindemuseet. 
 
Den planlagte Sommerudflugt 
til Helgenæs i august blev 
desværre aflyst pga. 
manglende tilmeldinger. 
 
Hilsen fra MIDT  
Tove, Anne og Jeanette  
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Fra Region SYD: 
 
Sommeren går på hæld eller er den begyndt, tja, jeg siger, bedre held med det danske 
badevejr i 2018. 
Heldigt nok, kan man sagtens hygge sig på café i al slags vejr og vi har haft 3 herlige 
cafémøder i Odense siden Nytår. Vi har været mellem 4 og 8 deltagere.  
Sommerens omskiftelige vejr har givet en del helbredsudfordringer, så der har været flere i 
sidste øjebliks afmeldinger til cafémøderne end normalt.  
Men når vi er få, så er det også mere tid til at hver enkelt kan få fortalt det, som man gerne 
vil ud med.  
Og ekstra overskud til at lære de nye deltagere at kende. 
 
 
Efter vores sidste cafémøde den 16. 
august tog jeg mig en hurtig tur rundt i 
centrum. Odense var fyldt til randen 
med smukke blomster, da den årligt 
tilbagevendende Blomsterfestival 
begyndte dagen efter.  
 
 
Vi har også haft et par hyggelige 
cafémøder på Mauritz i Svendborg, 
hvor vi ligeledes har mødt nye 
ansigter. 
 
Tilmelding til alle møder til 
undertegnede på lillian@jubii.dk. 
 
Og husk – alle er velkommen! 
 
 
Sommerhilsner fra SYD  
Lillian 
 

  
Stemningsbilleder fra Blomsterfestivalen 
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Fra Region Sjælland: 
 
I april havde vi i Region Sjælland et foredrag med specialeansvarlig overlæge Mette 
Harreby i Køge, som fortalte om lupussygdommen og de ofte forekommende 
ledsagesygdomme, som fx også fibromyalgi.  

Vi var 13 voksne, 9 kvinder med 
SLE og 4 ledsagere. Desuden 
deltog en nyansat sygeplejerske på 
afdelingen. 
Køge er Region Sjællands 
specialafdeling, hvad angår SLE. 
Der er tilknyttet 71 SLE patienter, 
og afdelingen har en 
superviserende funktion overfor 
patienter, der følges på andre af 
regionens afdelinger (Holbæk og 
Slagelse). Dog behandles nogle af 
regionens sværest SLE-ramte på 
Rigshospitalet.  
Reumatologisk afdeling i Køge har 
samarbejde med hud- og 

fødeafdelingen i Roskilde og med afdelingen for blodpropper i Næstved. 
 

 
 
Vi har herudover forsøgt at afholde et medlemsmøde i august, som desværre måtte 
aflyses grundet manglende tilmeldinger og sygdom. 
 
Elin er trådt tilbage som kontaktperson og vil fremover kun i begrænset omfang komme til 
møder, men hun er villig til at holde telefonen åben og - med støtte fra Susanne - indtil 
videre repræsentere regionen. Nye kræfter efterspørges. 
 
M.v.h. Elin og Susanne. 
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Fra region Hovedstaden: 
 
1. februar i Valby Kulturhus 
 
Vi havde besøg af Maria Kragsfeldt fra Glostrup Apotek og en repræsentant fra La Roche-
Posay - den solcreme flere af os sværger til. 
Ikke fordi vi har nogen interesse i firmaet, eller får betaling af nogen art, men fordi den har 
en rigtig god dækkeevne, men samtidig lader huden ånde og ikke sidder som en klistret 
masse på huden bagefter. 
Maria og hendes kollega var godt forberedt med alskens cremer og rensemidler til os. Alle 
varer ”gik rundt” som prøver og blev mærket på og snuset til. Desuden fik vi alle lavet en 
hudanalyse for at vurdere, hvilke behov vi havde individuelt. 
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag og alle fik vist noget ud af det. 
Der var mulighed for god rabat, hvis vi gjorde indkøb på stedet og alle fik en goodiebag 
med hjem. Vi var desværre kun 10 fremmødte, men mest synd for de, der ikke kom, for 
Maria og hendes kollega tog det pænt og sparede ikke på energien eller forklaringerne. 
 
 
11. marts Parker instituttet, Frederiksberg Hospital 
 
Lørdag kl. 13 havde vi inviteret til et foredrag med Rikke Øland, der er Lupussygeplejerske 
på Aarhus Universitetshospital og alligevel tog rejsen over til os. I Aarhus har hun med stor 
succes stået for en god temadag om Lupus, sex & samliv og som noget nyt havde vi fået 
lagt ”det at blive ældre/gammel med Lupus” oveni. 
Desværre var vi ikke nær så mange som forventet, men Rikke gjorde det rigtig godt, der er 
altid mange spørgsmål om vores anmassende bekendtskab Lupus, også denne dag. 
Selvom spørgsmålene ikke holdt sig til dagens tema, svarede Rikke beredvilligt på det 
hele. 
Der var kaffe, te, frugt og hjemmebag at styrke sig på. 
Vi fik nogle fine forklaringer om/til kvinders overgangsalder, men ellers var det vist en del 
blufærdighed, der afholdt deltagerne fra at spørge/tale om sex og evt. samliv(-sproblemer) 
Måske var der slet ikke nogen problemer blandt deltagerne J 
Rikke har været så sød at sende sine slides på mail, så deltagerne også kunne få dem. 
Vi og deltagerne takkede Rikke mange gange for at komme i en weekend.  
Flere af deltagerne var desuden nye for os, så vi fik også flere navne med på vores 
medlemsliste. 
 
Jeg havde fået flere positive tilkendegivelser før arrangementet, men da vi kom til dagen, 
var der ikke den samme opbakning, så vi fyldte ikke meget i det gamle auditorium. Et 
meget fint sted, men desværre ikke så velegnet hvis man er gangbesværet eller 
kørestolsbruger. 
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WORLD LUPUS DAY 2017 –    
AF JEANETTE ANDERSEN 
 
På dette års World Lupus Day, der foregik på Rigshospitalet i Kbh. d. 11. maj, delte nogle 
af landets førende eksperter under temaet "Lupus og autoimmunitet" deres nyeste viden 
om, hvordan lupus/SLE diagnosticeres og behandles – og hvordan du bedst lever med 
sygdommen. Danmark er på forkant med forskning i lupus, og vi hørte om den nyeste 
forskning på området. 
 
Første mand på banen var professor Niels 
Heegaard, Statens Serum Institut og Syddansk 
Universitetshospital, der fortalte mere generelt 
om, hvad lupus og autoimmunitet er. 
 
 
Derefter fortalte dr. med. Christoffer Tandrup 
Nielsen, Rigshospitalet om, hvordan ”Bålet kan 
slukkes”. Dvs. hvordan hans forskning gennem 
de seneste 10 år har vist, at man ved at 
reducere mængden af ”celleaffald” i kroppen 
kan afholde immunsystemet fra at gå på ”overarbejde” og sætte gang i lupus´en. Hvis 

denne metode kan lykkes, vil 
det måske være et godt 
alternativ til dæmpningen af 
immunsystemet gennem 
Prednisolon ol.  
 

 
 
Constance Jensina Ulff-Møller, læge og forsker, Rigshospitalet fortalte herefter om lupus 
og arvelighed. Et spørgsmål, der i høj grad interesserer folk med SLE og som vi 

kontaktpersoner ofte bliver spurgt om. 
Constance har lavet et tvillingestudie blandt 
danske lupuspatienter og præsenterede 
resultaterne for os. 
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Lupus opstår som et samspil mellem arv og miljø. Der er mere end 50 risikogener, der er 
relateret til SLE, men kun ganske få af dem øger risikoen for at udvikle SLE betydeligt. 
Mht. miljøfaktorer, ved man, at 
hormonelle faktorer kan spille en rolle 
(90% af alle med diagnosen er 
kvinder), rygning betyder en del og 
desuden kan en virusinfektion sætte 
gang i sygdommen. Ingen af disse 
faktorer kan dog siges direkte/alene at 
forårsage SLE. Til studiet har hun 
interviewet 20 tvillingepar, hvor den 
ene eller begge havde lupus. Hun 
valgte en- og tveæggede tvillinger, da 
enæggede tvillinger er genetisk ens og 
tveæggede deler halvdelen af 
arvematerialet.  

 
 
 
Hendes undersøgelse viser, at der er en vis arvelighed i lupus, men at kun få slægtninge 
udvikler enten lupus eller anden immunsygdom. Andre faktorer end arvelighed må altså 
også spille ind. Undersøgelsen viser også, at arvematerialets regulering er ændret hos 
lupuspatienter, hvilket lægger op til yderligere forskning i, hvilken betydning den ændrede 
regulering har.  
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Efter præsentationen blev Constance ”på scenen” og fik selskab af klinikchef, professor 
Søren Jacobsen, Rigshospitalet. Sammen gennemgik de to, hvordan man som 
lupuspatient får mest muligt ud af den korte konsultationstid hos reumatologen. Lægerne 
er mindst lige så frustrerede over den manglende tid til fordybelse og spørgsmål, som vi 
patienter er. Der er visse rutinemæssige ting, man som læge skal sørge for ved hvert 
kontrolbesøg (blodprøvesvar, måle blodtryk og puls, undersøge led og hud osv.) og når 
disse ting er ordnet, er der ikke meget tid tilovers til at svare på spørgsmål eller spørge ind 
til den enkelte patients trivsel/livskvalitet. Søren og Constance anbefaler derfor, at man 
som patient forbereder sig grundigt til konsultationen, så man får det meste ud af de 
måske 5 minutter, der er tilovers. Lav en liste med spørgsmål, symptomer, vigtige 
meddelelser el. lign. og fortæl gerne lægen, at du har en liste ved konsultationens 
begyndelse, så I kan hjælpe hinanden med at huske at gennemgå den. Tag gerne en 
pårørende med til konsultationen. Gerne en, der kender dig godt og som kan minde dig 
om symptomer eller andet, du har glemt. To hjerner husker bedre end én og vi har en 
tendens til at fokusere på én ting, lægen sagde og glemme at høre efter resten. 
 

 
 
Udover de meget interessante videnskabelige præsentationer blev der dagen igennem 
netværket og hyggesnakket til den helt store guldmedalje. En rigtig fin WLD blev afsluttet 
med en sandwich og en vand til hjemturen. 
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EULAR I MADRID 
AF JEANETTE ANDERSEN 
 
Fra d. 14. til d. 17. juni var der EULAR-kongres i Madrid, Spanien. EULAR står for 
European League Against Rheumatism og består af 3 grupper: patientrepræsentanter 
(den mindste gruppe), videnskabsfolk (læger, forskere og medicinalvirksomheder) og 
sundhedspersonale (sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv.). Jeg (Jeanette) 
deltog som patientrepræsentant for SLE/lupus DK, Lupus Europe og EULAR YoungPARE, 
så jeg havde en del forskellige kasketter på. I en af mine sessions fortalte jeg om især 
unge gigtpatienters vanskeligheder ved at komme ind på arbejdsmarkedet og fastholde 
jobbet. Jeg har igennem det sidste år indsamlet cases fra hele Europa med både gode og 
dårlige oplevelser i forbindelse med arbejdsmarkedet. Mine 
data viser, at der er stor forskel fra det sydlige til det nordlige 
Europa. I de sydlige lande (Italien, Grækenland og Spanien 
f.eks.) stigmatiseres mennesker med en gigtsygdom ofte 
kraftigt og de ses som en byrde, en person, der ikke er værd 
at samle på. Det kan derfor være særdeles svært for dem at 
få arbejde, hvis de fortæller om deres diagnose. Hvis de 
hemmeligholder diagnosen, kan de til gengæld få store 
problemer med at fastholde jobbet. De fleste af disse lande 
har ikke et socialt sikkerhedsnet som i Danmark, hvilket 
betyder at en del syge mennesker ikke kan forsørge sig selv 
eller en evt. familie. 
I de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Island og 
Finland) har der i de senere år været en tendens til at gå i den 
modsatte grøft og anse syge mennesker for lige så 
arbejdsduelige som raske og en holdning om, at alle skal 
arbejde og bidrage til samfundet, ellers er man ikke noget 
værd. Reglerne for offentlig forsørgelse og arbejdstilpasning 
er blevet strammet mere og mere og det er blevet sværere at 
få f.eks. fleksjob eller førtidspension. Mange fastholdes i arbejdsprøvning i mange år for at 
se, om de dog ikke nok kan arbejde bare et par timer mere om ugen, hvis vi finder det 
rette job til dem.  
 
 
 
ANNE MARGRETHE TROLDBORG 
Mange af jer kender Anne som en fantastisk formidler fra 
vores temadage, World Lupus Day og ikke mindst Kend din 
lupus-kurset i Aarhus. D. 9. juni 2017 opnåede hun sin Ph.d.-
grad ved forsvaret af afhandlingen ”SLE and the innate 
immune system - the lectin pathway and proteins of the 
complement system". Vi vil fra diagnosenetværkets side 
gerne ønske Anne hjertelig tillykke og glæder os til fortsat 
godt samarbejde i fremtiden! Vi forventer os store ting af dig 
og din forskning J  
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EUPATI 
AF JEANETTE ANDERSEN 
 
Som de fleste af jer nok (forhåbentlig) ved, kan man som (lupus)patient deltage i 
forskellige forskningsforsøg og derved bidrage til større viden om ens sygdom. Bidraget 
kan både bestå af vævs- eller blodprøver, men også i besvarelse af et spørgeskema f.eks. 
Man er de senere år begyndt at inddrage patienter mere og mere i forskningsprojekterne 
og der er endda kommet et EU-krav om, at patienter skal inddrages i forskningen, hvor det 
er muligt. Et nyt sted, hvor man er begyndt at spørge patienterne til råds, er i selve 
planlægningen af ny forskning og medicinudvikling. For at kunne bidrage konstruktivt til 
denne proces er den enkelte patient dog nødt til at være rigtig godt klædt på. Dette kan 
f.eks. ske ved at man ansøger om at blive optaget på og derefter gennemfører EUPATI1s 
patient ekspert uddannelse (Patient expert course), der tager 15 mdr. Vi er så heldige, at 
vi har fået optaget 2 kandidater fra vores diagnosenetværk på denne uddannelse (de 
eneste 2 danskere i øvrigt), 
nemlig Charlotte Nørgaard og 
Jeanette Andersen. Der er især 
brug for forskning og udvikling af 
ny medicin inden for lupus, da vi 
virkelig mangler et godt 
alternativ til f.eks. Prednisolon 
og andre immundæmpende 
stoffer med tonsvis af 
bivirkninger. 
Patientinvolveringen er også 
vigtig her, da mange med SLE 
måske nok har ro i deres 
sygdom, men samtidig har en ret dårlig livskvalitet med træthed og smerter – noget, der er 
brug for, at patienter gør lægerne opmærksomme på. 
EUPATI har også udviklet en toolbox, hvor man kan læse om forskning og 
medicinudvikling: https://www.eupati.eu (foreløbigt kun på engelsk, men en dansk 
oversættelse er på vej). 
Der er også en dansk EUPATI-gruppe og man kan finde mange flere informationer på 
deres hjemmeside: https://dk.eupati.eu. 

                                                
1 EUPATI: European Patients' Academy 
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Lupus Nord 

EFTERÅR 2017 
 
 
Lupus Café møder holder vi også i dette efterår, nemlig to 
møder i både Frederikshavn og Aalborg. Se i programmet, 
hvilke datoer det er. 
 
Vi har også planlagt et Eftermiddagsmøde i Hjørring lørdag den 2. september kl. 14-17 
i Sundhedscenter Hjørring. Overlæge og forsker Grethe Neumann Andersen fra Åbenrå, 
som vi har haft den store glæde af tidligere at have haft som foredragsholder, taler om: 
”Lupus og sollysets indvirkning på sygdommen”. Hun vil bl.a. komme ind på, hvilke 
bivirkninger solens skadelige UV stråler kan have på lupus patienter; og vi kan snakke 
sammen om en vanskelig sag, nemlig hvordan kan vi forklare for andre, som ikke kender 
til bivirkningerne, hvorfor vi har behov for solafskærmning? Vi kan også samtale om, 
hvordan vi som lupuspatienter fortsat have et aktivt ude liv – trods solens stråler? 
 
Efterårsudflugt. Vi prøver også en anden slags arrangement i oktober lige i begyndelsen 
af efterårsferien; nemlig en eftermiddagsudflugt til Fårup Sommerland, hvor vi kan tage 
vores familie med. Vi er i gang med en medlemshøring, for at undersøge om det er noget, 
der er interesse for. 
 
Medlemmer i Nord har også mulighed for at deltage i møder udenfor den Nørrejyske ø. Her 
henviser vi til næste arrangement i region Midt: Et dagsmøde lørdag den 16. september kl. 
11-17 med tre oplægsholdere blandt andre læge Anne Troldborg, der fortæller om nogle af 
de mest almindelige medikamenter, som bliver brugt til SLE/Lupus, nemlig Plaquenil og 
Prednisolon.  
 
Vi henviser også til to spændende møder, som Gigtforeningen Vendsyssel afholder i 
Nordjylland: 
27. sept. kl. 19 i Frederikshavn: Lotte Heise: ”Sådan bestemmer du over smerterne.” 
Og 31. okt. Kl. 18.30 i Hjørring: Smerteinstruktør Pia Birkjær Barret: ”Lær at tackle 
kroniske smerter” 
Se mere på www.gigtforeningen.dk 
 
 
 

Efterår 2017 - Cafémøder 

i Aalborg og Frederikshavn 

På Café-møder kan Lupus/SLE-patienter og deres pårørende komme og få en snak med 
ligestillede. Der er ingen eksperter til stede, men alle deltagere har egne erfaringer, som 
de kan bidrage med i gruppen. Der er altid en ansvarlig frivillig til stede, enten Anni, 
Annette eller Rigmor. Nogle gange vil vi i gruppen tage et emne op og sammen belyse det.  

Man behøver ikke tilmelde sig, men bare dukke op. Tag gerne brød eller frugt med til jer 
selv. Vi sørger for kaffe/the. 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AALBORG: 

Tirsdag 5. sept. og Tirsdag 14. nov. Tidspunkt: kl. 16-18  

Mødested: Aalborg Sygehus Syd, ”Patient til Patient”- lige 
inden for hovedindgangen Adresse: Hobrovej 18-22, 9000 
Aalborg.  

FREDERIKSHAVN:  

Onsdag 27. sept. og Onsdag 8. nov. Tidspunkt: kl. 14-16.  

Mødested: De Frivilliges Hus. Adresse: Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. 1. sal, 
lokale 4. 

  
Husk at gå ind på www.sle.dk eller på Facebook, Lupus Nord, tæt på mødet for at 
se, om der er ændringer eller aflysninger  

Evt. Kontakt: Anni tlf.: 40432950/Mail: annij1912@gmail.com og Rigmor tlf.: 
20307772/Mail: rigmorba@gmail.com  

 

 
Lupus Sjælland 
EFTERÅR 2017 
 

 

Ingen planlagte arrangementer i regionen i efteråret,  

men kontakt meget gerne Elin og Susanne,  

hvis interesse herfor på susanne@gydesen.info.   
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SLE MIDT  
EFTERÅR 2017 
 
 
 
 
 
 
Anden halvdel af 2017 vil bestå af netværksmøder, en temadag om ”at forstå sin medicin” 
med reumatolog Anne Troldborg, desuden vil en familiekonsulent og en spirituel ”energi-
guide” deltage. Dagen er kaldt en ”høstfest”, fordi vi har plukket af en sjælden buket ”gigt-
blomster”. Øvrige tilbud fra egne medlemmer vil også demonstrere deres tilbud.  
Som noget nyt er julefrokosten lagt ud på andre hænder. Christa Mølbæk tager over i år, 
og hold øje med www.sle.dk, hvor nærmere oplysninger vil følge. 
 
Hvor ikke andet bliver omtalt, er der som altid netværksmøde/hyggemøde 2. onsdag 
i måneden kl. 12-15 i lokalcenter Vestervang, Vestervang 16-18, 8000 Aarhus C. I 
Brugerrådslokalet.  Pris: 50 kr. let forplejning, kaffe/the. Tilmelding 3 dage før mødet 
 
 
Sep. d. 16: Temadag ”Høstfest” 
Okt. d. 11: Hygge-netværksmøde 
Nov. d. 8: Hygge-netværksmøde 
Dec. d. 2: Julefrokost  
Nærmere beskrivelser samt tilmelding se: www.sle.dk 
 
 
Kontonummer til indbetaling af deltagergebyr: Danske Bank: reg. 4316, konto 3633426600 
Navn(e) skal påføres.   Gebyrer indbetalt, men ikke udnyttet, tilfalder gruppens aktiviteter. 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes! Hold øje med hjemmesiden: www.sle.dk. 
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Lupus SYD 

EFTERÅR 2017 
      
 
Cafémøder på Fyn: 
 
på Kulturmaskinens Café, Farvergården 6, 5000 Odense C 
 
Onsdag den 25. oktober kl. 15.00 
 
Mandag den 4. december kl. 15.00 
 
På Mauritz, Gerritsgade 56, 5700 Svendborg 
 
Onsdag den 8. november kl. 10.00 
 
 
Der er et nyt Kend din Lupus kursus i Odense på tegnebrættet. Vi regner med at 
planlægningen går i gang i løbet af efteråret. Det overvejes at lave det kommende kursus 
med 5 moduler (som man pt tilbyder i København), således at der skal afsættes færre 
weekenddage til kurset. 
Håbet er at kunne gennemføre kurset i slutningen af 2017 og/ eller først i 2018.  
Hold øje med Gigtforeningens hjemmeside, www.sle.dk og Facebook for informationer om 
cafémøder og andre arrangementer. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterhilsner fra Lillian Gammelgård, kontaktperson for SLE SYD. 
 
Jeg kan kontaktes på lillian@jubii.dk eller mobil 21 36 16 14. 

Blomster arrangement ved indgangen til Brandts 
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Lupus Hovedstaden 
EFTERÅR 2017 
 
 
 
 
 
 
Vi mødes fortsat i Valby Kulturhus’ Café Mæt, den først onsdag i hver måned kl. 16-
18. Det vil sige 10 måneder i året, undtagen juli og august. 
Valby Kulturhus ligger rimeligt centralt i Hovedstaden, både i forhold til offentlig transport 
og bilkørsel, der er gratis P-pladser på Toftegårds Plads efter kl. 15. 
Vi booker som regel et par borde i det fjerneste hjørne af caféen og som regel lykkes det 
os at kunne sidde og tale rimeligt uforstyrret. 
Der har både været plads til tårer, frustrationer og latter. 
Så deles vi enten om udgiften til en kande kaffe, eller man køber selv noget af det andet 
Caféen kan byde på. De har blandt andet de skønneste romkugler for voksne – der er rom 
i.  
 
Når vi har foredrag eller temadage lejer vi et lokale oppe i Kulturhuset. Caféen ligger på en 
høj stueetage. 
 

Sted:  Valby Kulturhus, Café Mæt, Valgårdsvej 4, 2500 Valby  

Pris:   Mødepenge kr 30 for medlemmer af Gigtforeningen 
 kr 50 for ikke medlemmer 

 Indbetaling: Lupus Hovedstaden, konto nr. 1551-3327 129 457   

 Tilmelding:  Senest på dagen kl. 12 

  Vibeke Vogt Jørgensen, tlf:  81 16 52 10, vibvogt@gmail.com 
 
 

Der arbejdes pt. på nogle arrangementer i løbet af efteråret 2017.  
 

Mange hilsener Vibeke V. Jørgensen 
Jeg kan kontaktes på vibvogt@gmail.com eller lupusmobilen 81 16 52 10.  
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