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KÆRE ALLESAMMEN 

 

SÅ BLEV DET SOMMER IGEN. 
SOMMERTIDEN ER SOM 

BEKENDT ET TVEÆGGET 

SVÆRD FOR OS MED LUPUS. 
PÅ DEN ENE SIDE ER 

LEDDENE GLADE FOR 

VARMEN, PÅ DEN ANDEN 

SIDE HAR DE FLESTE AF OS 

IKKE GODT AF SOLENS 

STRÅLER, MEN SÅ KAN VI JO 

NYDE DE LANGE 

SOMMERAFTNER - OG 

SMUKT…DET ER DET JO! 
EFTERÅRET BYDER 

SÆDVANEN TRO PÅ ET 

TRAVLT PROGRAM I 

NETVÆRKET, SÅ VI NYDER 

SOMMEREN OG LADER   

BATTERIERNE OP. 
 

 
De kærligste hilsner fra kontaktpersoner i alle regioner: 
 

Rigmor, Annette, Annette og Anni (Nord),  
Tove og Anne (Midt),  

Jeanette (Ung), 
Mikkel og Lars (Pårørende),  
Lillian (Syd),  

Elin og Vagn (Sjælland),  
Vibeke (Hovedstaden),  
Conny (Kasserer)  
og Kirsten (Internationalt) 
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SOMMERHILSNER FRA REGIONERNE: 

 
Fra Lupus NORD:  

Den 24. sept. 2016 får vi i Aalborg besøg af biostatistiker Robin Christensen fra Parker 

Instituttet på Frederiksberg Hospital.  
 

Han vil komme med et levende og interessant foredrag om alternativ behandling og den 
etablerede lægeverdens fornægtelse af denne form for behandling – og hvordan den 
medicinske verden og formidling til patienterne er fuld af ironi og paradokser. 

Emnet for foredraget er: Hvis tro kan flytte bjerge - hvad kan læger så hjælpe med? 
Mens der i lægeverdenen kan være en holdning til, at det eneste, der virker ved det 

alternative marked, er patientens overbevisning og troen på, at pengene, der er brugt, ikke 
har været spildt.. 
Humoristisk og selvironisk beskriver Robin Christensen styrker og svagheder ved begge 

brancher. Han kommer blandt andet omkring kalktabletter, glukosamin, healing m.m. 
Mødet foregår på Aalborg Sygehus Syd i Medicinerhuset kl. 13-17. (se nærmere under 

programmet bag på nyhedsbrevet) 

 
Robin Christensen 

 
 
Der er to lupuscafé-møder både i Frederikshavn og Aalborg i efteråret. Se datoerne i 
kalenderen i dette blad. Og følg de nærmere detaljer om programmet på www.sle.dk og 

FaceBook (Lupus Nord) 
 

I foråret 2016 har vi haft et møde i Aalborg lørdag den 12. marts med læge Anne 
Margrethe Troldborg og lupussygeplejerske Rikke 
Maria Øland fra Reumatologisk afd. på Aarhus 

Universitetshospital. 
Det var spændende emner, om seksualitet og 

graviditet, samt om træthed som SLE’ere ikke kan 
hvile sig ud af. Der var et godt fremmøde og alle kunne 
stille spørgsmål både fra salen og direkte til de to 

foredragsholdere. Der var et oplæg med opgaver til 
samtale i mindre grupper, og det fungerede rigtig godt. 

Man kunne bidrage og modtage i et trygt miljø. 
  
I foråret har der også været tilbud om Cafémøder i Frederikshavn og Aalborg. Her var en 

god lejlighed til at få en snak med andre med samme diagnose. Og der blev udvekslet 
idéer og tanker om at leve og at leve med SLE/Lupus imellem dem, der mødte op. 

 
Alle med tilknytning til lupus er velkommen til at ringe til kontaktpersonerne, hvis der er 
noget, der brænder på og man har brug for at vende et emne med én, der kender til 

sygdommen selv. Det er godt, at mange er interesseret i oplysninger og fællesskab. 
Tak for tilbagemeldinger og gode idéer, også her i foråret. 

 
Rigmor, Annette G. og Anni  
 

http://www.sle.dk/
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Fra region MIDT: 

 
TUSIND TAK FOR SIDST til WLD-2016 hos Handicare i Herning ;-) 
En dejlig, interessant, informativ og hyggelig dag – og sikke vi blev trakteret ;-) 

 
Først på året holdt vi en temadag for 50+´erne med Rikke Øland, AUH. Vi lærte en del, 

debatterede og grinede. Det er jo luksus nu, at kunne holde en 50+ - dag. Mange af os 
blev ikke stillet i udsigt, at kunne blive så gamle. Pårørende-dagen blev desværre aflyst 
pga. for dårlig tilslutning. Det var ellers her vores nye pårørende kontaktperson Lars D. 

Nielsen skulle have haft sin debut. Lars, der er gift med Maria Smidt (tidligere KNP´er), har 
sagt ja til at støtte op om netværkets arbejde. Pårørende-KNPer Mikkel Pedersen 

fortsætter som hidtil, blot i et lavere gear. Vi har haft et par hygge-netværks-møder, og de 
er altså hyggelige ;-) Dorte Salling Olsen indtræder i vores arbejdsgruppe, det er rigtigt 
godt, for vi har nok at se til, især når ”Kend din SLE/lupus” – kursus starter igen d 13/8. Vi 

har booket MarselisborgCentret til to temadage, hvor af en er for unge. Ellers er der i 
efteråret fortsat hygge-netværks-møder på lokalcenter Vestervang (2. onsdag i måneden 

kl. 12-15).  
 

       
         50+ Temadag med Rikke Øland 

 
 

 

 
Gruppebillede fra World Lupus Day i Herning 2016  

 
 
 

Hilsen fra MIDT  
Anne, Jeanette, Mikkel og Tove  

 

Foredrag om engleterapi med Helle Larsen på et 

netværksmøde. 
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Fra Region Syd: 
 

Kend din Lupus 

Det er ikke altid så nemt at finde sig til rette i en hverdag med en kronisk diagnose i 
bagagen. Hverken med eller uden et job. 

Udenforstående vil måske sige, at det må være dejligt at kunne gå derhjemme og slappe 
af hver dag, men heldigvis har en venlig sygeplejerske på reumatologisk afdeling fortalt 

mig, at det også er et ”fuldtidsjob” at leve med Lupus. Men det skal læres.  
Og det kan læres (tror jeg på), selv om man har smerter, tanker om alle de ting, som man 
gerne ville nå og bare ikke kan og med drømme, der ikke bliver udlevet. 

 
Pt. finder jeg ro i mit strikketøj. 

Håndarbejde er godt, men det 
er ikke alt, som er let at tage 
med til en gang ”meditation” i 

haven, mens man venter på 
solnedgangen eller på togturen. 

Det var nu lidt tilfældigt, fordi jeg 
gerne ville lære at strikke 
sokker og derfor ville træne 

mine strikkeevner. Nu strikker 
jeg lapper til Projekt Øst. 

Frem og tilbage, frem og 
tilbage, ikke meget, man skal 
tænke over og alligevel har min 

sparsomme arbejdsindsats et 
formål! 

 
Kend din SLE/ Lupus kurset 

Der er også den mulighed, at man kan deltage på det meget roste ”Kend din SLE/ Lupus” 

kursus, hvor man kan få en større indsigt i livet med SLE/ Lupus. Det er efter samme 
opskrift som det aflyste forårskursus og finder sted henholdsvis i Seniorhuset i Odense og 

hos Sano i Middelfart.  
Prisen er 750,- kr. til dækning af forplejning, undervisning og udleveret materiale. 
 

Søndag d. 28. august 13.30-16.00 Seniorhuset, Odense 
Søndag d. 11. september 13.30-16.00 Seniorhuset  

Søndag d. 25. september 13.30-16.30 Sano Middelfart 
Søndag d. 2. oktober 13.30-15.30 Sano  
Søndag d. 30. oktober 13.30-16.00 Seniorhuset  

Søndag d. 13. november 13.30-16.00 Seniorhuset  
Søndag d. 20. november 13.00-15.30 Seniorhuset 

 
Tilmelding senest den 15. august 2016 til:  
Kirsten Rosendahl, tlf. 21 74 55 09, eller Lene Mandrup Thomsen, tlf. 39 77 80 34. 
 

Varme sommerhilsner fra SYD  
Lillian 
 
 
 

 
 
 

 

Solnedgang over Krarup Nordegn. 
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Fra Region Sjælland: 
 

Elin er alene om at være kontaktperson for hele Region Sjælland og det kniber for 
øjeblikket med overskud til at lave arrangementer. Hvis der skulle være nogen fra region 
Sjælland, der har mod på og lyst til at hjælpe Elin, kan der måske startes op med 

cafémøder el. lign. igen. Indtil da holder afdelingen pause. 
 

De bedste hilsner fra region Sjælland 
Elin 
Tlf. nr. 58 53 18 60 
Mail: eha@danbi.dk 

 
Fra region Hovedstaden: 
 

Vi har ikke haft nogle foredragsholdere på endnu i år, men der har så været rig mulighed 

for at komme og udveksle erfaringer på cafémøderne. 
Vi holder sommerferie i juli og august og har nogle planer for foredrag i efteråret, hvor vi 

kan leje et lokale oppe i Medborgerhuset.  
 
Jeg har på WLD hørt Lupussygeplejerske Rikke Øland fra Lupusklinikken på Århus 

Universitetshospital tale om Lupus og sex/ at blive ældre med Lupus. Et meget 
spændende oplæg, som vi vil afsætte en særlig lørdag eller søndag til i løbet af efteråret. 

Der vil blive rig mulighed for spørgsmål både fra lupus’er og pårørende.  
Reumatolog dr. Constance Ulff-Møller er ved at være færdig med sin seneste forskning og 
har meget at fortælle os. Vi vil også gerne have Reumatolog dr. Christoffer til at fortælle 

om sin forskning om ”ikke at lægge mere brænde på (Lupus-)bålet”, som han omtalte i et 
tidligere nr. af Gigtforeningens medlemsblad, Ledsager. 

Lad mig endelig høre, hvis I har forslag og ønsker til et foredrag. 
 
Billeder fra Valby Kulturhus: 

 

 
Bedste sommerhilsner 
Vibeke 

mailto:eha@danbi.dk
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WORLD LUPUS DAY 2016:   

af Jeanette Andersen 
  

Handicare i Herning havde pyntet flot op og gjort klar til vores store dag på en rigtig fin 
måde.  

   
 
Første foredragsholder var prof. Dr. Med. Bent Deleuran fra AUH, der fortalte om lupus 

generelt, om nye særlige indsatsområder og overraskende nok også om cannabis (som 
han dog ikke anbefaler som behandlingsmetode til SLE)! Lægernes ønske til os patienter 
er, at vi inden hver konsultation forbereder, hvad vi gerne vil tale om/have svar på. Der er 

kun afsat ca. 20 min. til hver patient og der er nogle faste rutiner, der altid skal 
gennemføres (blodprøvesvar, blodtryks- og pulsmåling osv.). Det gælder altså om at 

udnytte resttiden optimalt. Det positive budskab at gå hjem med, var, at det går fremad 
med SLE-behandlingen og at fremtiden ser lys ud for os. 
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Efter en lækker frokostpause fortalte Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind om, hvor 
Gigtforeningen bevæger sig hen. Hun fortalte bl.a. om, hvordan Hjælperytterne har samlet 

penge ind til lupus og at GF er gået sammen med med Scleroseforeningen om at lave en 
indsamling i Region Midt og i Hovedstaden d. 11/9-16. Se mere her: http://bit.ly/28YJLvU 
 

 
 
Herefter var det fysioterapeuterne Niels Herforth og Kristina T. Jensen fra Benefit Hernings 
tur til at indtage scenen. Niels fortalte, hvorfor det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv, når 

man har en gigtsygdom som vores og hvordan en fysioterapeut kan hjælpe med at sørge 
for, at vi er aktive ”på den rigtige måde”.  

 

    
 

Nu var det vores tur til at være aktive og Kristina førte os igennem nogle lette øvelser, der 
viste, hvor let det er og hvor lidt der skal til for at holde sig aktiv. 
 

   
 
Vi kontaktpersoner bliver tit spurgt, om der er en bestemt kost, der er specielt god at holde 
sig til, når man har lupus. Der er ikke forsket så meget i dette område og som regel 

anbefaler reumatologerne blot, at vi lever sundt og følger hjerteforeningens generelle 
kostråd. Der er dog forsket i, hvad man skal spise, når man har en gigtsygdom i det hele 

taget. Her er det en god idé at spise antiinflammatorisk, da det kan hjælpe på ledsmerter 
og velbefindende i det hele taget. Kristina gav os et godt overblik over, hvad 
antiinflammatorisk kost er og hvorfor det er godt for os.  

 

http://bit.ly/28YJLvU
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Nu hvor vi havde været aktive og havde lært, hvad vi skulle holde os fra, var det tid til en 
”usund” kaffepause ;-) Herefter kunne Robert Nielsen fortælle, hvorfor dagen blev afholdt i 

Handicares lokaler. Hertil fortalte han, at Handicare er et firma, der indretter biler, så de 
kan bruges af handicappede (også gigtpatienter) og laver/sælger andre hjælpemidler, der 
kan være/blive relevante for os alle og gøre hverdagen nemmere. Det er gratis at benytte 

sig af Handicares ydelser, så længe man er henvist gennem kommunen. Det er dog også 
muligt at købe ydelserne selv. 

 

   
Tove Cassøe benyttede lejligheden til at reklamere for UV-parasoller, der kan købes med rabat på: 

http://uvsunbreaker.geniesite.net/DK/index.html, da de er ved at udskifte sortimentet. 

 

   
Der var som sædvanligt mulighed for at støtte diagnosenetværket ved at købe smykker og merchandise. 

 

Til at afslutte programmet havde vi allieret os med Lupussygeplejerske Rikke Øland, der 
fortalte om sex, graviditet og overgangsalder, når man har lupus.  

   
Rikkes levende måde at formidle på og de lidt kontroversielle emner fik sat gang i en livlig 
diskussion blandt deltagerne og man glemte næsten, at det havde været en lang dag. 
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Som afslutning fortalte Jeanette lidt om diagnosenetværkets arrangementer og den nye 
lupus-bog, der kan bestilles gennem Gigtforeningens medlemsservice. 

 

   
 
Arrangørerne Tove Cassøe og Jeanette Andersen takker alle deltagere for en dejlig dag!  
 

 
EULAR i London 

Af Jeanette Andersen 
 
Vi havde hele 3 repræsentanter med ved EULAR1-kongressen i London fra d. 8.-10. juni. 

Kirsten Lerstrøm repræsenterede Lupus Europe i sin egenskab af chair, Jeanette 
Andersen repræsenterede både SLE/lupus DK, EULAR YoungPARE og Lupus Europe og 

Mikkel Pedersen, der var med som Jeanettes personlige assistent, sørgede for at 
billeddokumentere det hele undervejs.  
Der var 14.000 deltagere på kongressen og vi patientforeninger var kun en lille (men 

vigtig) del af det hele. De fleste andre var repræsentanter for medicinalindustrien, læger, 
plejepersonale og forskere. Vi var alle samlet for at udveksle den nyeste viden inden for 

reumatologiske sygdomme.  
 

 
 

 
Lægerne er heldigvis ved at få øjnene op for, at det ikke giver nogen mening at lave 

medicinske forsøg uden patientrepræsentanter (patient research partners), da det er 

                                                 
1 EULAR: EUropean League Against Rheumatism  
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patienterne, der skal lægge krop til behandlingen. For at kunne blive "patient research 
partner" skal man igennem en uddannelse, hvor man lærer at forstå, hvad 

forskerne/lægerne taler om. Dette kan vi bl.a. lære gennem EUPATI2, der har lavet et 
uddannelsesprogram (TOOLKIT), der indtil videre bl.a. findes på engelsk (se mere her: 
https://www.eupati.eu), men er i gang med også at blive oversat til dansk. Kontakt Kirsten 

Lerstrøm for yderligere info. 
 

Man har gennem EULAR lavet en mentorordning mellem læger og andet 
sundhedspersonale, såsom sygeplejersker, diætister, 
psykologer/psykiatere, ergoterapeuter, fysioterapeuter 

osv., så de kan lavere et tættere samarbejde i 
fremtiden! Det øvrige sundhedspersonale bliver en 

større og større del af behandlingen af gigtpatienter. 
De kan hjælpe med mange ting, som reumatologen 

Især i de tilfælde, . ikke tager sig af i konsultationen

hvor sygdommen ikke kommer under kontrol gennem 
r efter den medicinen, eller symptomerne fortsætte

en af medicinske behandling, kan rest
sundhedspersonalet hjælpe og sammen med lægerne 
give en holistisk tilgang til patienten. 

 
Inflammation og skade i/på kroppen får kroppen til at sende signaler om, at noget er galt 

og at vi skal beskytte os selv. Vi gør bl.a. dette ved 
at reducere aktivitetsniveauet. Dette er normalt en 

naturlig og god reaktion, da kroppen skal have ro til 
at restituere ved en skade, men ved gigtsygdomme 
fortsætter inflammationen og smerterne ofte i meget 

lang tid (nogle gange forsvinder de slet ikke)! Her er 
det ikke nogen god løsning at forholde sig passiv, 
da led og muskler har bedst af at blive brugt (når 

der ikke er direkte sygdomsaktivitet). Den seneste 
forskning viser da også, at det eneste, der hjælper på den udtrættethed/fatigue, som de 

fleste lupuspatienter oplever, er aktivitet!  
 
Kroniske smerter er desværre et almindeligt symptom for de fleste lupuspatienter. 

Smerterne har indflydelse på mange aspekter af vores liv og de farver vores opfattelse af 
tilværelsen. Derfor kan vi have en tendens til at blive negative. Noget, der blev fokuseret 

meget på blandt patientrepræsentanterne på kongressen, var, at vi selv er ansvarlige for 
at vende den negative livsopfattelse til noget positivt! Patientrepræsentanten Pete Moore 

fortalte om, hvordan han ”plejede at være 

patient, men nu bare er en person". Han har 
taget kontrol over sine smerter ved aktivt at 

vende negativiteten til en positiv indstilling. Vi 
(patienterne) har en opfattelse af/forventning 
om, at lægerne kan/vil "fikse" os, men de kan 

ikke fjerne vores kroniske smerter. Det betyder, 
at vi selv må tage os af det, men det gør de 

fleste ikke. 
 

 

 

 
 

 

                                                 
2 The European Patients’ Academy 

Lupus Europe-møde på EULAR: venstre mod 

højre: Kirsi, Anne, Kirsten, Jeanette og Mikkel  

Her fortæller Jeanette om, hvordan man 

opstarter en sygdomsspecifik 

undgdomsgruppe på nationalt plan. 

EULAR YoungPARE-bestyrelsen på slap 

line foran deres plakat. 
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Et af de største samfundsmæssige og personlige problemer for lupuspatienter, er, at hver 
anden, inden for få år efter diagnose, står uden for arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, 

at jo længere tid man har været væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at komme 
tilbage. De fleste, der har været væk i over et år, kommer aldrig tilbage. Ofte er grunden til 
at man ikke kommer tilbage efter så lang tid ikke sygdommen selv, men manglende 

kontakt/opdatering med arbejdsmarkedet! Her er altså noget helt konkret forskning, vi 
f.eks. kan tage med til de danske politikere! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Der er også tid til lidt morskab og afslapning ind imellem.  

Her foran Lupus Europes stand. 

 
 

 
LUPUS EUROPE KONGRES I WÜRZBURG  

Af Jeanette Andersen  
 
Fra d. 28. september til d. 2. oktober løber dette års LUPUS EUROPE konference af 

stablen i den tyske by Würzburg. Den tyske lupusforening kan i år fejre 30-års jubilæum og 
vi benytter lejligheden til at fejre begivenheden sammen med dem. Temaet for dette års 

konference er ”treatment” (behandling) og vi har i samarbejde med den tyske 
lupusforening inviteret nogle af de største kapaciteter på lupus-området til at komme og 
holde foredrag over emnet. Derudover har vi planlagt nogle inspirerende og interaktive 

workshops, hvor man kan blive klogere på, hvad behandling består i, hvordan og hvorfor 
man skal følge den. 

 
 

 

 
 

Lupus Europe boardet i Brüxelles 
under planlægningsmødet til 
konferencen.
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Lupus Nord 

SOMMER 2016 

 
 

Møde i Lupus Nord lørdag den 24. september  

2016 kl. 13 til 17 om: 

HVIS TRO KAN FLYTTE BJERGE,  

HVAD KAN LÆGER SÅ HJÆLPE MED 

ved Robin Christensen, København 

Robin Christensen er til daglig leder af sektion for biostatistik på Parker 
Instituttet, Frederiksberg Hospital. 

Der er i alternative kredse en holdning til, at læger fornægter alternativ 
behandling. Mens der i lægeverdenen kan være en holdning til, at det eneste 
der virker ved det alternative marked, er patientens overbevisning og troen 
på, at pengene der er brugt, ikke har været spildt.  

Der er der lagt i ovnen til en kontroversiel opsang og gode grin, der – som 
titlen antyder - humoristisk og selvironisk, beskriver styrker og svagheder ved 
begge brancher.  

Efter oplægget vil Robin Christensen svare på spørgsmål og diskutere med 

os om brug af de forskellige slags medicin. 

Pårørende er meget velkomne! 

Tid: Lørdag den 24. sept. 2016 

Tidspunkt: kl. 13-17 

Sted: Aalborg Sygehus Syd - Auditoriet i Medicinerhuset 

Adresse: Hobrovej 18-22, 9100 Aalborg  

Pris: 60 kr. til kaffe/the og brød - betales ved indgangen. 

Bindende tilmelding: 16. sept. 2016 til Anni Jacobsen.  

E-mail: annij1912@gmail.com - eller telefon: 40 43 29 50.  
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Om oplægsholderen:  

Robin Christensen er en efterspurgt foredragsholder. Han er en meget 
levende foredragsholder, der formidler med humor og bid. 

Med en levende historie omkring kalktabletter, glukosamin og healing 
beskriver senior biostatistiker Robin Christensen, cand. scient., ph.d. hvordan 
den medicinske verden og formidling til patienterne er fuld af ironi og 
paradokser.  

 

 

Cafémøder  
Efterår 2016 – I Aalborg og Frederikshavn 

 
På Café-møder kan medlemmer 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. 
AALBORG:  

Tirsdag 30. aug.  

Tirsdag 25. okt.  
Tidspunkt: kl. 16-18 

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

 
FREDERIKSHAVN:  

Onsd. 7. sept. 

Onsd. 16. nov. 
Tidspunkt: kl. 14-16. 

Mødested: De Frivilliges Hus. 
Adresse: Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. 

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

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

Anni tlf.: 40432950/Mail: annij1912@gmail.com  
  

mailto:rigmorba@gmail.com
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SLE MIDT  

SOMMER 2016 
 
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 

 
Juli d. 9:  Sommerudflugt i fællesbus til MOLS med MIKKEL ;-) 

Aug d. 10:  Hygge-netværksmøde 
Aug d. 13: Opstart/modul 1 ”Kend din SLE/Lupus” 
Sept d. 14: Hygge-netværksmøde 

Okt d. 12: Hygge-netværksmøde 
Okt d. 22: Temadag 

Nov d. 19: Temadag 
Dec d. 14: Julefrokost med pakkespil 
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. 
 
Kend din SLE/lupus-kursus i Aarhus: 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes! Hold øje med hjemmesiden: www.sle.dk. 

http://www.sle.dk/
http://www.sle.dk/
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Lupus SYD 

SOMMER 2016 
      

 
Odense 

Vores cafémøder finder sted på Kulturmaskinens café i 

Odense centrum hver anden måned.  
Vi mødes om mandagen, oftest kl. 15.00 til kaffe og kage, men vi har også et par møder 

om året, hvor vi mødes kl. 11.00 for at spise lækker frokost sammen. 
Nogle gange går fortælleren på omgang, andre gange er der fri snak. 
Vores møder er meget uforpligtende og hyggelige og vi mødes på en café, således at det 

er muligt at melde fra helt indtil mødetidspunktet, hvis man pludselig har en off dag. 
 
Næste mødedatoer er mandag den 23. august kl. 14.00 og mandag den 10. oktober kl. 

11.00. 
Nye mødedatoer bliver slået op på facebooksiderne For os med Lupus inde på Livet og 

SLE/LED/ Lupus Debatten samt på www.sle.dk.  
Normalt mødes vi mandag, fordi det passer os bedst, men har du et ønske til en anden 

dag, så forhør dig endelig! 
Svendborg 

 

Denne gruppe er mere ny, så endnu har vi ikke helt faste rammer, bort set fra at vi  skal 
nyde et par timer i hinandens selskab, og spiser brunch eller morgenbrød. 
Vi mødes på café eller privat. 

Vores møder er meget uforpligtende, fyldt med hyggesnak og med fokus på at have 
tættere kontakt med andre, der også har den udfordring, som en kronisk sygdom kan give. 

Mødedatoerne bliver planlagt på facebook siden Lupus FYN, som man kan blive medlem 
af, hvis man bor på Fyn. 
 

Tilmelding/Information ang. både Odense og Svendborg cafémøder: 
Lillian Gammelgård lillian@jubii.dk tlf. 21 36 16 14. 
 

http://www.sle.dk/
mailto:lillian@jubii.dk
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Lupus 

Hovedstaden 

SOMMER 2016 
 

I Hovedstadens Lupuscafé mødes vi hver den første onsdag i måneden kl. 16 – 18 i Valby 

Kulturhus’ Café Mæt. Der er god plads og elevator fra gadeplan, caféen befinder sig på 
stueetagen, et stop med elevatoren. 
 

Der booker vi et par borde i det fjerneste hjørne i forhold til disken og indgangen, så kan vi 
tale forholdsvis uforstyrret. Det er vores bedste mulighed pt.  

Så vil vi forsøge at skærme omkring os, når vi har de meget følsomme samtaler, men det 
plejer at gå meget godt. Vi bestiller lidt kaffe/the i forhold til tilmeldte, som vi deles om 
udgiften til, og derudover må man selv købe forskelligt spiseligt i caféen, det er til rimelige 

priser.  
 
Cafémøder: 

Onsdag d. 07.09 kl. 16.00-18.00 
Onsdag d. 05.10 kl. 16.00-18.00 

Onsdag d. 02.11 kl. 16.00-18.00  
 
Julehygge med pakkespil: 
Onsdag d. 07.12 kl. 16.00-18.00 
 
 
 
 

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

 Tilmelding:  Senest samme dag inden kl. 12.00 til: 

 

 
Vibeke Vogt Jørgensen 
Kontaktperson for SLE-Lupus 

vibvogt@gmail.com 
mobil: 81 16 52 10 
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