NYHEDSBREV
SOMMER 2018
KÆRE ALLESAMMEN
DET ER IKKE KUN LANDMÆNDENE, DER HAR KLAGET OVER DETTE ÅRS SOMMER. DEN HAR
DESVÆRRE HELLER IKKE VÆRET DEN BEDSTE FOR DE AF OS LUPUSSER, DER IKKE KAN TÅLE
SOLLYS. TIL GENGÆLD HAR DER VÆRET MASSER AF VARME, SOM JO ER GODT FOR GIGTEN. VI
HÅBER, I TRODS ALT HAR HAFT EN GOD SOMMER OG ER KLAR TIL AT GÅ EFTERÅRET OG VINTEREN I
MØDE MED FORNYEDE KRÆFTER. I DETTE NYHEDSBREV KAN I LÆSE LIDT OM, HVAD DER ER SKET I
SLE-DIAGNOSENETVÆRKET DET SIDSTE HALVE ÅRS TID OG HVILKE ARRANGEMENTER, I KAN SE
FREM TIL INDTIL FORÅRET. HUSK AT STØTTE OP OM VORES ARBEJDE VED AT DELTAGE I
ARRANGEMENTER, CAFÉMØDER OG KURSER. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

De kærligste hilsner fra kontaktpersoner i alle regioner:
Anni, Rigmor og Annette G. (Nord),
Tove, Jeanette og Anne (Midt),
Dorthe (webmaster),
Sille (Ung),
Lillian (Syd),
Susanne, Elin og Vagn (Sjælland),
Vibeke og Charlotte (Hovedstaden),
Conny (Kasserer),
og Kirsten (Internationalt)
SLE/lupus DK

Gigtforeningens diagnosenetværk for SLE

Rigmor Andersen, Tove Cassøe, Sille Lunde Ehlers, Lillian Gammelgård, Elin Andersen, Vibeke Jørgensen, Conny Schackinger, Kirsten Lerstrøm
rigmorba@gmail.com, tove@cassoee.dk, sillee23@hotmail.com, lillian@jubii.dk, elin@danbi.dk, vibvogt@gmail.com, connyper@gmail.dk, kirsten@lerstrom.dk

SOMMERHILSNER FRA REGIONERNE:
Fra Lupus NORD:
Foråret 2018 afholdt vi 4 netværksmøder, 2 i
Frederikshavn og 2 i Aalborg,
hvor vi fik en god snak om det som fylder i
livet lige på dette tidspunkt, drak en kop kaffe
og havde et par hyggelige timer.
I maj var der World Lupus Day i Odense
arrangement for hele Danmark.
Det var et spændende og informativt
program, en rigtig dejlig dag med nogle gode
indslag af dygtige og engagerede mennesker.
Lidt motion blev det også til, ledet på
smukkeste vis af Jeanette.
Hilsen fra Nord
Annette G, Rigmor og Anni

Fra region MIDT:
Årets første halvdel har for det meste bestået af netværksmøder, hvor vi har taget imod en
del nye, unge medlemmer – det er skønt med lidt ny energi i netværket.
Da vi arrangerede WLD i Odense i år, valgte vi at fokusere på dette og derfor har vi ikke
afholdt temadage i år.

Hilsen fra MIDT
Tove, Anne og Jeanette
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Fra Region SYD:
Vejret taler vi alle om, men ingen gør noget ved det. Og det er måske meget godt, at vi
ikke kan gøre noget ved det. Selv om vi med Lupus er en forholdsvis lille gruppe
mennesker, så ville vi nok blive rygende uenige om, hvordan vejret skulle være. Nogle skal
holde sig fra solens stråler, nogle kan godt tåle en smule, nogle elsker solen og nogle
trænger til sol, om ikke andet for at holde humøret oppe!
Og pludselig kan det ændre sig pga. sygdomsudbrud eller medicinændringer.
Men gennem de sidste par somre, så må næsten alle da have fået deres ønske opfyldt!
Vi har her på Fyn haft 5 gode cafémøder i Odense centrum siden udgivelse af det sidste
Nyhedsbrev. Det er altid lidt spændende at se hvem, som dukker op. Men det lykkes som
regel at samle 4-5 damer til sidste nyt, relevante emner og snik snak.
Ja, jo, der er nok meget af sidstnævnte kategori, men eftersom mange af os har meget
fritid alene og ikke umiddelbart har Lupusaktivitet, så er det ofte den almindelige
hverdagssnak, der trænger sig på.
Vores møder bliver som bekendt annonceret på flere
forskellige facebooksider og nu også på gruppen:
Reumatologisk Ambulatorium OUH. I denne gruppe
kan man ligeledes finde informationer om
afdelingens Patiensskoler, åbningstider og andre
relevante informationer.
Siden 2014 har vi også haft vores egen lille
Facebook gruppe, Lupus FYN, som man kan blive
medlem af, hvis man bor på Fyn eller øerne omkring. Dagliljerne var een af de blomster, som
bedst klarede den hede sommer.
Vi er pt 55 medlemmer af denne gruppe.
Kontakt undertegnede, hvis dette er relevant og har interesse!
WLD på Fyn
Vi var så heldige at få lov til at afholde World Lupus Day i Seniorhuset i Odense, hvilket
betød at mange fynboer havde overskud til at deltage og ses med os andre med Lupus.
Så ja tak til at have WLD på fynsk jord igen inden for 4-5 års tid.
Efter så flot et arrangement, så har vi ikke planer om arrangementer ud over vores faste 3
halvårlige cafémøder i Odense og et par stykker i Svendborg.
Pga. manglende overskud og interesse har jeg desværre ikke fået organiseret cafémøder i
Kolding. Der var nogle få, som virkede interesserede, da jeg foreslog Kolding, som nyt
mødested, men der manglede en tovholder eller to, der kan sikre, at møderne bliver
afholdt så regelmæssigt, at folk har lyst til og husker at komme.
Hvis en eller flere kunne være interesserede i denne opgave, så må I meget gerne
henvende jer til mig og jeg vil forsøge at hjælpe jer i gang.
”Kend din Lupus” kursus i Odense
Imens at ”Kend din Lupus” kurser i Århus og København løber af stablen, så håber vi på at
få planlagt endnu et ”Kend din Lupus” kursus til afholdelse delvis i Seniorhuset i Odense
og på Sano i Middelfart.
Målet er, at kurset skal finde sted primo 2019.
Man vil kunne orientere sig yderligere om kurset på blandt andet www.sle.dk og Facebook.
Lune sommerhilsner fra SYD
Lillian.
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Fra Region Sjælland:
Der blev afholdt møde for SLE´ere med overlæge Per Johansen på Holbæk Sygehus d.4.
maj. Der var stor tilslutning til mødet, hvor Per Johansen tog udgangspunkt i de mange
spørgsmål, som deltagerne på forhånd havde fremsendt. Et rigtig godt møde. Så flot med
14 deltagere i Holbæk! Godt med et tilbud om "mød din lokale reumatolog". Kunne evt.
også arrangeres andre steder som fx i Slagelse til næste år?
Der er ikke planlagt aktiviteter i efteråret, men hvis du bor i Region Sjælland og gerne vil
være med til at arrangere et møde eller blot at mødes med andre med SLE, så kontakt
enten Elin eller Susanne. Så finder vi ud af noget ☺
M.v.h. Elin og Susanne.

4

Fra region Hovedstaden:
v ”Vores” café har valgt at lukke i Valby Kulturcenter. Det var godt nok øv, at skulle ringe
til de nye interesserede, der netop havde tilmeldt sig den dag, og måtte aflyse. Lige
den dag var det ikke en mulighed for mig at lægge eget hus til.
v Det har overvejende været en hyggelig tid på Mæt café og der kommer vist snart en ny
café, men vi vil benytte muligheden til at prøve at finde et andet sted, hvor vi kan være i
et lokale helt for os selv.
v Pt. Har vi et lokale i Taastup, Sundhedscentret Espens vænge og skal høre nærmere
om lokaler på Diakonissen på Frederiksberg og et nyt spændende sted i Valby
v Hvad vi end gør begynder vi igen onsdag d. 05. september, hvis der er interesse for
det, men så vil vi fremover kun afholde møder hver anden måned, men samme dag og
tid.
Selvfølgelig også mulighed for at mødes med nye henvendelser når dette ønskes.
v Charlotte Nørgaard som flere af jer har mødt, er nu også kontaktperson i
Hovedstadsområdet.
v Charlotte har selv en gruppe i USA (Lupus friends and family), men hun tager sig også
tid til at være aktiv i flere relevante facebookgrupper og hjælper og ”indfanger” flere
nydiagnostiserede dér.
v Charlotte og jeg overvejer at sætte temaer på mødedagene, i forsøg på at skabe lidt
mere indhold og få flere til at komme, men der vil stadig være plads til at fortælle om
dine egne udfordringer/oplevelser.
v Vi vil også stadig have nogle arrangementer med foredragsholdere om et interessant
og relevant emne –
• Vi vil meget gerne have Constance til at komme og fortælle om sin tvillinge/arvelighedsforskning.
• Stig Pryds der bl.a. kan fortælle om sin erfaring med at aflede sin opmærksomhed fra
smerter og ubehag med dykning.
• Andreas Laudrup, der som 22-årig ser sit liv ændre sig fra, formentlig glorværdig,
fodboldkarriere til gigtpatient og hvordan han lærte at vær åben om sin sygdom.
• Dr. Keld Vægter, kan fortælle os om de gode ting ved binyrebarkhormonet (f.eks.
Prednisolon) og de knap så gode – som jeg også synes kunne være interessant viden
for os.
v Vi kører igen Kend-din-Lupus-kurset i bl.a. Gigtforeningens lokaler. Nu kun på 4
moduler fra 25. august til 06. oktober 2018.
I får selvfølgelig nærmere besked om arrangementer med tid og sted, som I plejer. Vi
håber meget at I vil synes om det og bakke op om os. Ret til overraskelser forbeholdes.
Med kærlig hilsen Conny, Charlotte og Vibeke fra Hovedstaden
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LANDSMØDE FOR AKTIVE, 4. MAJ 2018, SENIORHUSET, ODENSE
AF LILLIAN GAMMELGÅRD
De aktive i SLE-netværket forsøger at mødes to gange om året for at udveksle oplysninger
om de arrangementer, som løb af stablen det forgangne halve år samt idéer og planer for
det år, der kommer.
Dagsordenen indeholder småt og stort, som er sket i ind- og udland, siden vores sidste
møde. Og da vores efterårsmøde i 2017 blev aflyst pga. sygdom, så var der en del at
samle op på.
På dagsordenen var der to vigtige emner, nemlig de to
kommende ”Kend din Lupus” kurser i Århus og København
samt et muligt i Odense i det nye år.
Og lidt mere trist, at der i den sidste tid har været store
problemer med at samle nok personer, til at få afviklet de
planlagte arrangementer flere steder i landet.
Hvorfor spørger vi os selv?
Er interessen faldet eller er folk for travle?
Derfor vil der i den nærmeste tid være lidt mere stilhed mht. arrangementer fra SLEnetværkets side, i håb om, at der vil opstå mere interesse, når folk bliver lidt mere sultne
efter viden og informative arrangementer om SLE/ Lupus.
Vores møde blev som ofte afsluttet med en fællesspisning, der denne gang foregik på
”China Wok House”, hvor vi kunne afrunde vores mødesnak, samle lidt op på private
emner og ikke mindst løse tråde omkring WLD, som skulle løbe af stablen dagen efter.
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WORLD LUPUS DAY 2018 –
AF JEANETTE ANDERSEN
D. 5. maj afholdt diagnosenetværket World Lupus
Day i Seniorhuset i Odense. Vi havde en rigtig dejlig
dag med interessante foredragsholdere og et flot
fremmøde.

Første foredragsholder var Overlæge,
Klinisk lektor, Speciallæge i
reumatologi, Ph.D. Anne Voss, der
under overskriften SLE –
sygdomskontrol opnås via
samarbejde lavede en generel
introduktion til SLE, hvorefter
stud.med. Line Strand Andersen fortalte om graviditet og SLE.

Derefter fortalte Anne Voss videre om Susanne Due Kay´s ph.D.
projekt om SLE og Hjertet. Overlæge, Klinisk lektor, PhD. Grethe
Neumann Andersen skulle have fortalt om sol og lys i forhold til
SLE, men måtte desværre melde afbud. Vi var imidlertid så heldige
at kursusreservelæge Shailajah Kamaleswaran kunne tage hendes
plads i sidste øjeblik og holdt oplæg om SLE
og kutane symptomer.

I frokostpausen havde deltagerne, som
sædvanligt, mulighed for at købe
merchandise og smykker og støtte
diagnosenetværket gennem overskuddet.
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Diagnosenetværket har igennem flere år haft et rigtigt
godt samarbejde med Peter Egelund fra UV
Sunbreaker og til WLD leverede han
UV-parasoller til ALLE deltagerne!

Jeanette Andersen, der udover at være kontaktperson i region MIDT
også er formand for LUPUS EUROPE, fortalte om et nyt
træningsprogram til lupuspatienter, som hun har udviklet til Lupus
Europe i samarbejde med en fysioterapeut. Hun demonstrerede
også et par af øvelserne i praksis.

Dagens sidste foredragsholder var Gigtforeningens direktør,
Mette Bryde Lind, der fortalte om Fokusområder i
Gigtforeningen i 2018. Herunder bedre behandling, bedre
smertebehandling med bl.a. cannabis-forsøgsordningen,
arbejdsmarkedet, partnerskaber og kampagner i foråret.
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EN REJSEBESKRIVELSE
AF VIBEKE VOGT JØRGENSEN
KAN MAN TAGE PÅ VULKANER MED LUPUS?
- Ja, det kan man, med lidt planlægning
Sensommeren 2017 var Vibeke og Kirsten N., begge Lupuspatienter, på Island med deres
mænd.
Hvorfor lige Island? Kirsten og Peter havde været der flere gange og er meget begejstret
for den smukke natur, og vejret passer Kirsten fint, da hun ikke har det godt med hverken
sol eller varme. Der kan sagtens være sol og flot vejr på Island, men ikke som i
Sydeuropa. Denne gang ville de gerne se det Islandske højland og spurgte Vibeke og
Carsten, om det var noget for dem?
Vibeke og Carsten havde ikke været på Island tidligere og var meget interesserede i turen.
De planlagde først 5 dage i Reykjavik og omegn, hvor de fik set vandfaldet Gullfoss,
Geysir og Thingvillier nationalpark, populært kaldet ”den gyldne cirkel” i guidebøger. De
havde lejet en bil, så de selv kunne bestemme tempoet, hvilket gav ro til at kunne fordybe
sig ved de forskellige smukke naturfænomener. Ingen stress og jag, som man ofte oplever
ved en guidet bustur.
Efter de fem dage tog de bussen fra Reykjavik i vest til Akureyri i Nordisland. Kirsten og
Peter fløj direkte til Akureyri, hvor de så mødtes alle fire.
Første hele dag i Akureyri, var fridag efter henholdsvis Vibeke og Carstens lange bustur
og Kirsten og Peters rejse fra København til Akureyri. Der er ikke direkte fly, så det kræver
en mellemlanding i Reykjavik og et lufthavnsskift, for at kunne flyve indenrigs i Island.
Fridagen blev nu ikke overholdt, for Kirsten og Peter havde
lejet en bil, de ville gerne ud og gense nogle steder, hvor de
havde været før, og Vibeke og Carsten ville gerne med.
Vi kørte til et stort geotermisk område tæt på søen Mývatn,
som er meget fascinerende. Kogende mudder bobler op af
jorden, og det damper/ryger op af sprækker i jordskorpen.
Vi var også en tur i et geotermisk bassin, hvor vandet kommer direkte fra jorden modsat
Den Blå Lagune ved Reykjavik, som er lavet i forbindelse med et kraftværk. Det var den
dejlig dag, vejret bød på sol/skyer, vindstille og 14 grader,
turen blev nok lidt for lang, i betragtning af at det var ”en
hviledag”, og der blev kørt ca. 200 km.
Næste dag var SuperJeep dag.
Vi blev hentet tidligt af vores guide/chauffør, vi skulle på en
lang tur midt ind i Islands højland til vulkanen Askja. Vi kørte
igennem Europas største lavamark, der er 4400 km2, og
kørte rundt langs Islands smukkeste fjeld Herðubreið.
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Vi krydsede over floder og lavede flere ophold undervejs hvor
vi så smukke vandfald og spektakulære klippeformationer.
Nogle steder skulle man gå et stykke vej i lidt svært terræn, så
der gik mændene sammen med guiden, og Vibeke og Kirsten
sparede på energien til turens højdepunkt: ” At gå henover et
vulkankrater til den store kratersø”.
Det var en oplevelse ud over det
sædvanlige, da vi gik hen over
krateret ”gungrede” det, og vi
havde virkelig følelsen af at vi gik
på en skorpe, og der var hult
neden under os.
Fremme ved søen ventede der os
den smukkeste natur. Der er
to søer, hvoraf den lille er
turkisfarvet pga. kisel og den store, der er 12 km2 og 220
m dyb og helt hvid. Det var endnu en dag med flot vejr,
sol, vindstille og 15-18 grader og i alt 460 km, så næste
dag var ABSOLUT HVILEDAG for Vibeke og Kirsten.
Efter den tiltrængte hviledag blev vi endnu engang hentet
af vores guide/chauffør i
Superjeep, denne dag skulle vi køre til Laugafell midt inde på
Island, hvor der ligger et geotermisk bassin i en lille oase,
lige til en dukkert for os fire.
På turen derind gjorde vi flere stop ved fantastiske vandfald,
ukendte for de fleste turister, og kørte igennem Europas
største ørken Sprengisandur med udsigt til flere gletsjere
bl.a. Vatnajökull og Hofsjökull.
På denne tur havde vi virkelig følelsen af at være de eneste
mennesker på jorden, udsigten var uendelig og stilheden total
(der er ikke fugle så langt inde i landet). Vi følte os ydmyge
over den storslåethed og de kræfter, der findes i denne natur.
Endnu en dag med sol, vindstille og 17 grader og i alt ca. 250
km.
De to SuperJeep ture ville vi ikke have kunne køre selv i lejet
bil, det ville have været alt for anstrengende at køre
under så specielle forhold. At vi havde guide/chauffør
betød, at alle kunne koncentrere sig om at nyde
naturen, og at vi fik set flere ”hidden secrets” og en hel
masse viden, som han gavmildt øste ud af.
Vi kunne selv bestemme, hvornår og hvor længe vi ville
holde pauser, vi var kun os fire og guiden, så der var ro
og ingen ”forstyrrende elementer”.
Vejret var atypisk for Island, hvor det kan skifte flere
gange på en dag, og ofte regner. Men vi var forberedte, så på med solcreme, hat og
beskyttende tøjlag og vi var klar til naturoplevelser ud over det sædvanlige.
Dag 5 var hjemrejsedag, med fly fra Akureyri til indenrigslufthavnen i Reykjavik, kørsel
med bus til udenrigslufthavnen Keflavik ca. 50 km og videre hjem til Kastrup lufthavn.
For Vibeke og Carsten blev det til en længere rejse i Island og for Kirsten og Peter en kort
og koncentreret tur til det Islandske højland. En helt igennem uforglemmelig tur for os alle.
Vibeke Jørgensen og Kirsten Nissen
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KRISTIAN STEENGAARD
AF TOVE CASSØE
Kære Stengaard.
Kære professor, overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen.
Hvor er der mange patienter, som er kede af din afgang fra reumatologisk afdeling. Rigtigt
mange har været din patient i mange, mange år.
Du er om nogen patienternes ven og advokat. Rolig, venlig, empatisk, forstået og
enestående dygtig.
Den 25/5-2018 blev du fejret efter alle kunstens regler for dit virke, og fejringen skete med
glæde og respekt for alt det, du har udført.
Humor og alvor vekslede i en enestående dans. Ud over du nu frem over er professor
emeritus, er det kærlig ægtefælle, Far og Bedstefar. Du får tid til sejlsport og astronomi, til
at køre din jeep, rejse til feriebolig i Nice og til fortsat at være engageret i reumatologi.
Vi dine patienter, og Diagnosenetværk ønsker dig held og lykke for din fremtid.
Knus og tusind tak
Billeder fra fejringen d. 25/5:
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Lupus Nord
2018

Efterårets Cafemøder afholdes i Frederikshavn: 12/9-18 og 14/11 kl 14 - 16
I De Frivilliges Hus
Danmarksgade 12 9900 Frederikshavn
Lok. 4 1 sal
Aalborg: 18/9-18 og 20/11 kl. 16-18
På Aalborg sygehus syd “patient til patient”
lige indenfor for hovedindgangen
Hobrovej 18-22 9000 Aalborg
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Lupus Sjælland
2018
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
2018
Efter en pause tager Lupus Karavenen til Holstebro den 23/8 og Esbjerg den 30/8.
Denne gang er det gigtsygeplejerske og terapeut Anette fra SANO og Tove, som tager ud
til de to byer og forhåbentligt møder nogle personer med Lupus. Anette og Tove holder en
kort intro, men det grundlæggende er åben samtale over en kop kaffe/the, som vi er
værter for. Måske vil nogle af de fremmødte udveksle e-mail eller mobilnr., så man kan
holde kontakt. Vi vil også tilbyde at man kommer på vores mail-liste.
Mvh. Anette og Tove
Ps: se flere informationer på www.sle.dk
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.
Okt. d.
Okt. d.
Okt. d.
Okt. d.
Okt. d.
Okt. d.
Nov. d.
Dec. d.

12:
6:
7:
10:
13:
14:
25:
14:
12:

Hygge-netværksmøde
Kend din SLE/lupus-kursus Modul 1 & 2
Kend din SLE/lupus-kursus Modul 3 & 4
Hygge-netværksmøde
Kend din SLE/lupus-kursus Modul 5 & 6
Kend din SLE/lupus-kursus Modul 7
Gigtforeningens Aarhus Kreds: Hvad laver en gigtforsker?
Hygge-netværksmøde
Julefrokost med pakkespil på Café Bedste, Gartnergården i Skødstrup

I februar har SLE-diagnosenetværket 25-års-jubilæum og vi holder derfor et særligt
arrangement d. 9. Se særskilt program på hjemmesiden.
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
2018

Cafémødet i Odense, oktober 2017

Cafémøder på Fyn:
- på Kulturmaskinens Café, Farvergården 6, 5000 Odense C:
Mandag den 1. oktober kl. 15.00 og
Mandag den 3. december kl. 15.00.
- på Børsen, Gerritsgade 31, 5700 Svendborg:
Tirsdag den 4. september kl. 10.00.

Hold øje med Gigtforeningens hjemmeside, www.sle.dk og Facebook (flere forskellige
grupper) for informationer om cafémøder og andre arrangementer.
Tilmelding/ information Lillian Gammelgård, kontaktperson for SLE SYD.
lillian@jubii.dk eller mobil 21 36 16 14.
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Lupus Hovedstaden
2018

Kend din SLE/lupus-kursus:
Modul 1: 25/8 kl. 12.30-17.00: Gigtforeningen Gentoftegade 118, 2820 Gentofte
Modul 2: 7/9 kl. 15.30-18.00: Rigshospitalet HovedOrtoCentret, Klinik for Ergo- og
Fysioterapi, afsnit 8511 (opgang 85, 1. sal, nr.1), Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Modul 3: 27/9 kl. 15.00-18.00: Gigtforeningen Gentoftegade 118, 2820 Gentofte
Modul 4: 6/10 kl. 10.30-15.00: Gigtforeningen Gentoftegade 118, 2820 Gentofte
Hold gerne øje med Nyhedsmailene, dem jeg plejer at udsende hver måned, umiddelbart
før et Cafémøde. De vil nu komme hver anden måned, men stadig umiddelbart før
Cafémøderne.
Kender du ikke mailene, har jeg nok ikke din mailadresse, eller måske har du fået en ny.
Jeg vil meget gerne kende din mailadresse, så send den gerne til mig
på vibvogt@gmail.com.
Der er også andre invitationer, vi sender på mails, så vi kan spare prisen på brevportoen.
Mange hilsener Vibeke V. Jørgensen og Charlotte Nørgaard
Vibeke kan kontaktes på vibvogt@gmail.com eller lupusmobilen 81 16 52 10.

SLE/lupus DK

Gigtforeningens diagnosenetværk for SLE
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