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Kredsens aktiviteter 

Alle er velkommen 
 

Generalforsamling 
Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom 
til generalforsamling hos Gigtforeningens Sydsjælland-Møn-kreds. 
Tilmelding/Pris: Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. 
Tid og sted: Den 19 februar. KL.19. Frivilligcentret, Farimagsvej 16, 4700 Næstved 
 
 

Pårørende, pas (på) dig selv v. Marie Lenstrup. 
 

Hør med, når Marie Lenstrup, formand for Foreningen Pårørende i Danmark, giver råd og 
fortæller om, hvad det egentlig gør ved os at være pårørende i de årelange forløb, som 
f.eks. gigtsygdom medfører. Det er vigtigt at forstå sine belastninger for at kunne finde den 
rette hjælp. Hjælpen kan komme udefra, men der er også noget, du selv kan gøre. Det, som 
med et fint ord hedder egenomsorg. Der serveres kaffe, te og kage. 
Pris: Medlem 70 kr. Ikke medlem 90 kr. 
Tilmelding: Der er et begrænset antal pladser, derfor anbefales det at tilmelde sig til 
Sydsjælland-Møn-kreds gfsydsjaellandmoen47@gmail.com tlf. 20 19 27 83 
Tid og sted: Den 18 marts Kl. 19 i Café Mocca, Havnepladsen 4, 4720 Præstø 
 
 
 

Forårsudflugt til Sano i Skælskør 
Gigtforeningens genoptrænings- og rehabiliteringscenter. 

 
Sano tilbyder målrettet rehabilitering til dig med en reumatologisk diagnose. Vi kommer på 
en rundtur på Sano. Vi spiser frokost på Sano. Besøget slutter af med at høre lidt om 
kredsens arbejde.  
Pris: Medlem 200 kr. Ikke medlem 250 kr. 
Tilmelding: Senest den 15 marts. Er først gyldig ved indbetaling på Konto: 4316 10677473 
med oplysning om indbetalers navn, att. Lis Hummel, MobilePay 12405. 
Der er begrænset plads, men mulighed for kørestolsbrugere. Derfor anbefales hurtig 
tilmelding samt oplysning, om du er kørestolsbruger og størrelsen af denne. 
Tid og sted: Den 25 marts Kl. 08.20 fra afkørsel 41, Stensved og kl. 09.20 fra Rådmands-
haven, Næstved 
Hjemtur: Forventet afgang fra Sano kl. 14.20. Ankomst til Rådmandshaven ca. kl. 15, 
ankomst til afkørsel 41 ca. kl. 15.45. 
Tilmeld til: Jette Rosenberg, 20192783. E-mail: gfsydsjaellandmoen47@gmail.com 
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                Lokalgruppen for Vordingborg og omegn 

Alle er velkommen 

 
Vi inviterer til cafémøder på Brænderigården, Algade 104, 2. sal, 4760 Vordingborg kl. 
10.30-12.30, kaffe/the med brød kan købes for kr. 25,-.  
 
Den 12 februar. Kunne du tænke dig at snakke med andre, der også lever med en 
gigtsygdom? Så kom med til en hyggelig formiddag, når Vordingborg lokalgruppe inviterer 
til det første cafémøde i 2020. Tag gerne en ven eller veninde med. 

Den 11 marts. Cafémøde med Biosols forskellige produkter, Lisbeth Bodal kommer og 
fortæller om produkterne og der er mulighed for at købe hvis man er interesseret. Der er et 
stort udvalg til bl.a. køkkenet, gulvene, bilen, dejlige bløde håndklæder og cremer, Tænker 
at Lisbeth Bodal har flere spændende og gode produkter med kom selv og se, selvfølgelig 
ingen købetvang. 
 
Den 1 april. Kunne du tænke dig at snakke med andre, der også lever med en gigtsygdom? 
Så kom med til en hyggelig formiddag, når Vordingborg lokalgruppe inviterer til Cafémøde. 
Tag gerne en ven eller veninde med. 
 
Den 13 maj. Præsentation af sko og sandaler v. Reporto Sko. Mangler du sko eller sandaler 
til sommeren, så kom og se - og prøv - hvad repræsentant, Anders Hasting, fra Reporto Sko 
har af spændende muligheder inden for sko. Reporto Sko har i snart 40 år specialiseret sig i 
sunde sko til både arbejde og fritid. Sortimentet af fodtøj består af nøje udvalgte produkter 
med fokus på komfort, kvalitet og sikkerhed. 
 
God sommer  

Lokalgruppen i Næstved 
Alle er velkommen 

Tirsdage kl. 13 -15, Frivilligcentret, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 
Kaffe og brød kan købes for kr. 25,- 

Den 4 februar. Denne dag vil vi gerne høre om alle er kommet godt ind i det nye år, se 
kendte og måske nye ansigter, hygge os i hinandens selskab med en kop kaffe og dertil 
måske hjemmebagt kage. Så kom og vær med. 

Den 3 marts. Cafémøde 
Fosøger at få en foredragsholder. 
 

Fortsættes…… 



Den 7 april. Cafémøde med foredrag om zoneterapiens virkning. Vær med til cafémøde i 
Næstved lokalgruppe, når zoneterapeut Lene A. Petersen kommer og fortæller om 
zoneterapiens gode indvirkning på kroppen. Du vil også få mulighed for at få målt din 
vitamin- og mineral balance ved en test. Derudover vil der også være præsentation af Aloe 
Vera produkter, som du kan spørge ind til. Alle er velkomne, også selv om du ikke har gigt.  

Den 5. maj. Cafémøde med foredrag om hjælp og tilskud fra kommunen. Vær med til 
cafémøde i Næstved lokalgruppe, når visitator Marlene Bønnelykke fra Næstved kommune 
kommer og fortæller om, hvilke muligheder der er for hjælp, herunder information om 
diverse tilskud og hjælpemidler. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål. Alle er 
velkomne, også selvom du ikke har gigt 

Kontakter: Kirsten Boris tlf. 20134896 og Hanne Strandager tlf. 26276763 

God sommer. 

 

 

Kredsens bestyrelse 

Kredsens telefon 2019 2783 

E-mail: gfsydsjaellandmoen47@gmail.com 

 
Formand  Jette Rosenberg, e-mail: skovhuse.rosenberg@gmail.com 

 

Næstformand Birthe Kolling Hansen, e-mail: kolling.1@hotmail.com 

 

Kasserer  Lis Hummel, e-mail: l.hummel@mail.dk 

 

Bestyrelse  Reka Munksgaard Holm, e-mail: rekamunksgaard@gmail.com 

  Birthe Christensen, e-mail: birdie@youmail.dk 

  John Dalsgaard Jensen, e-mail: ospaastevns@yahoo.com 

 

 

 

 

Mød os på Facebook: Gigtforeningen Sydsjælland-Møn-Kreds 
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