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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen  2016  

Formandens beretning  

Lonni har i forlængelse af generalforsamlingen fremsendt følgende manuskript for hendes redegø-

relse under dagsordenens punk 4, Formandens beretning: 

 

Fondsmidler 

Foreningen modtog i 2015 støtte fra både Tips og Lotto’s Aktivitetspulje såvel som Driftspuljen. 

Aktivitetspuljen støttede med Kr.15.000,- til medlemsbladet Lynet, Kr. 5.000,- til Generalforsam-

ling med foredrag, Kr. 10.000,- til Informations – netværksmøder og Kr. 20.000 til Kampagnen Lad 

Hatten Vandre I samarbejde med Hovedpinesagen og den Europæiske sammenslutning af Hoved-

pineforeninger EHA. 

Driftspuljen støttede os med Kr. 65.572,-. 

Disse midler er jo selvsagt vores mulighed for at udføre det arbejde vi gerne vil for udbredelse af 

kendskabet til vores sygdom. 

 

Trigeminus Foreningen støtter. 

Som noget af det vigtigste kan jeg fortælle, at vi igen i 2015 har støttet forskningen på Dansk Ho-

vedpinecenter med godt kr. 21.000,- Et beløb som Tone Bruvik Heinskou havde søgt om til fortsæt-

telse af projektet Trigeminusneuralgi: Genetik og optimering af diagnose og behandling. 

Specielt skal disse penge bruges på at beskrive 3.0 Tesla Mr skanninger, der er udført efter en sær-

lig forskningsprotokol for trigeminusneuralgi. Protokollen er særligt udviklet til Rigshospitalet- 

Glostrup og udføres kun på dette hospital.  

Tone Bruvik Heinskou modtog i forbindelse med dette projekt en international pris, stilet til hende 

og Dansk Hovedpinecenter, fra Enrico Greppi Award. Hun modtog denne pris i forbindelse med en 

stor international kongres i Wien, hvor Tone holdt et oplæg om den behandlingsmetode, DHC har 

indført for trigeminus patienter, hvor de følger patienterne over et ca. 2-årigt forløb, hjælper dem 

med deres medicinering og vurderer hvilke patienter, for hvem operation skal overvejes. Også disse 

patienter følges efter operationen i en periode, for at indsamle oplysning om operationen og for at 

hjælpe de patienter, der ikke har fået ideel hjælp deraf. 

 

Stine Maarbjerg, som vi igennem nogle år har støttet i forskningen der lægger op til den omtalte af 

Tone Bruvik, har lige i går forsvaret sin afhandling med titlen ”Klassisk trigeminusneuralgi - klini-

ske karakteristika og diagnostiske kriterier”. Torben Gunge og jeg selv deltog i Stines fremlæggelse 

og forsvar af sin afhandling, som blev rost af de 2 sensorer. 

Som en lille hilsen og erkendelse fra Trigeminus Foreningen havde vi købt en lille figur til Stine der 

har navnet: ”Du og jeg – Gensidig respekt”, som vi syntes passede så godt til vores flerårige samar-

bejde.  
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De tre tandlægestuderende vi havde et samarbejde med i 2014/15, og som sendte os deres projekt 

omkring: ”Tjekliste til tandlægerne” valgte bestyrelsen at tildele en lille donation på kr. 1.000,- til 

hver, for deres arbejde med at udbrede kendskabet til TN blandt tandlæger. 

 

Nyt fra behandlingsstederne: 

Tidligt på året 2015, informerede vi jer om, at vi havde støttet op om Professor dr. med. Rigmor 

Højland Jensens ønske om, at Glostrup Hospital som en del af Københavns Universitet, i fremtiden 

skulle kunne tilbyde en international masteruddannelse i hovedpinelidelser. Dette er nu blevet en 

realitet, og det bliver nu spændende at se hvordan interessen omkring denne uddannelse vil være. 

Ingen tvivl om, at der mangler kvalificerede neurologer, der har interesse i hovedpinesygdomme, og 

derunder også TN. 

Vores håb er, at mange danske neurologer vil være at finde på denne nye internationale uddannelse, 

så fremtiden vil vise, at uddannelsen er til stor fordel for Danmark. 

Også bygningen af det nye Hovedpinecenter i Glostrup er nu en realitet. Det er påbegyndt og for-

ventes færdigt til indflytning i september 2017. Ingen tvivl om, at dette nye center vil blive til glæde 

for såvel patienter som de læger og forskere der arbejder der. De nuværende bygninger har ikke 

været optimale. 

 

Generalforsamling 2015 

På generalforsamlingen i Odense den 25. april hørte vi et foredrag af Kirurg og Overlæge Per 

Rochat. Det er første gang vi har været 60 medlemmer samlet til en generalforsamling, så vi må 

konkludere, at interessen for en evt. operation er stor, når man lider af trigeminusneuralgi.  

Foredraget var spændende og interessant med den lille video om en operation, hvor man fik en klar 

fornemmelse af, hvad det er der sker når man får en MVD operation. 

Spørgelysten til Per var efterfølgende ret stor. 

 

Informations, medlems- og netværksmøder. 

Informations/medlemsmøderne der i 2015 blev afholdt i hhv. Helsingør og Haderslev i oktober- 

november måned, gav os også en indikation om, at vi som TN patienter rigtig gerne vil mødes, og 

høre hvad nyt foreningen kan bringe videre til trigeminusramte. Mellem 20 og 30 personer mødte 

op til disse møder, og vi har allerede planlagt nye her i 2016. Ikke kun medlemmer deltog i disse 

møder, men personer, der var ramt af TN og havde set vores møder på hjemmesiden, havde tilmeldt 

sig denne dag. Et godt signal, da det ofte bringer nye medlemmer til foreningen. 

Netværksmøderne er også blevet en stor succes. Der er nu 5 netværksgrupper, fordelt i København, 

Aarhus, Herning, Odense og Trekantsområdet. Vi kunne nok godt bruge en gruppe i Nordjylland, så 

er der nogen der har lyst til at gøre det, så kontakt mig, så skal jeg gerne være dem behjælpelig med 

en opstart.  

Der har i 2015 været afholdt 7 netværksmøder i disse 5 grupper, så godt 1 om året i hver grupper er 

et fint resultat. 

Netværksgrupperne er oprettet af medlemmer, og medlemmerne i de forskellige netværk kan selv 

byde ind med, om de har lyst til at afholde næste møde. Foreningen støtter disse netværk ved at ud-

sende invitationer til medlemmer i et område, som vi kan blive enige om, og samtidig støtter vi 
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økonomisk med et beløb til forplejning på op til kr. 50,- pr. deltager i mødet. Den der afholder net-

værket kan også udsende invitation via facebook, så TN patienter, der måske ikke er medlem af 

foreningen, kan se det afholdes. Vi har også alle møder stående på vores hjemmeside under Aktivi-

teter/netværksmøder.  

Netværksmøderne har den funktion, at man kan tale sammen som patienter, hjælpe hinanden med at 

få hverdagens problemer med sygdommen vendt, behandlingsmuligheder kan drøftes, og så er det 

bare altid dejligt at vide, at man ikke er den eneste, der har de specielle problemer, som en TN pati-

ent har. Også for pårørende kan dette være til stor hjælp. En TN patient kan være svær at omgås, da 

man under anfald af smerter, ikke kan have nogen til at røre ved en. Som en af netværksgrupperne 

skrev: Det er godt at kende andre – og især hinanden. 

 

Internationalt samarbejde, samt samarbejde med Hovedpinesagen 

Den 22-23 februar deltog Torben Gunge i EHA’s generalforsamling i London.  

Her blev den event, vi nu arbejder med i Hovedpinesagens regi, forelagt. I de andre Europæiske 

lande kalder man den ”Under the Hat”. Torben kom hjem med mange gode ideer, som vi i samar-

bejdet med Hovedpinesagen fik omdøbt til: Lad Hatten Vandre for Hovedpinesagen. 

Startskuddet til denne event lød den 12.september, der er europæisk migrænedag. 

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer der gerne ville hjælpe, mødtes på Axeltorv i København, 

hvor man med hatte på hovedet, stod og delte en lille folder ud, som vi havde fået lavet til samme 

formål. 

Umiddelbart efter denne lille ”happening” fortsatte Torben Gunge til Nordisk møde i Sverige, 

sammen med formand for Hovedpinesagen Laila Bendix. 

Den 21. november inviterede Dansk Hovedpinecenter til Åbent Hus i Glostrup, og også her havde 

vi medbragt vores hatte og informationsmateriale omkring Lad Hatten Vandre. 

Derudover planlagde vi foredraget Ondt I Hovedet, i et samarbejde med Odense Universitetshospi-

tal, den 3. marts 2016, samt eventen Lad Hatten Vandre på Hærvejen den 21. maj 2016. 

Mere om de to sidste events i beretning om hvad der sker i 2016. 

 

Tandlæger og TN patienter 

I foråret 2015 fik vi en rigtig god forbindelse til Tandlægeforeningen. Herigennem fik vi udgivet 

nogle artikler i deres medlemsblad omkring trigeminusneuralgi, og om hvad tandlægerne skal være 

opmærksomme på, for at afsløre en eventuel trigeminuspatient. De optog en lille video, hvor jeg 

fortæller min egen historie, og hvad jeg ville ønske at tandlæger var opmærksomme på. Denne lille 

video ligger som et link på vores hjemmeside. 

Det har vist sig i en lille undersøgelse, som vi foretog i maj juni måned blandt vore medlemmer, at 

ca. 75 % af alle TN patienter har konsulteret deres tandlæge i forbindelse med deres begyndende 

TN smerter. Kun halvdelen af tandlægerne kendte til TN smerter, og foretog derfor ofte unødvendi-

ge tandbehandlinger. 

Tandlægeforeningen var også medvirkende til, at vi fik en gratis halvsides annonce i bladet: Sund-

hed, som ligger gratis på alle apoteker. 
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Dette medførte, at jeg blev ringet op af en tandlægeklinik i Ballerup, som gerne ville have jeg kom 

og fortalte de 8-10 medarbejdere om TN. Også et plejehjem ringede, da de havde en beboer der led 

af TN, og som ikke blev forstået i hendes smerte af de mennesker der omgav hende. Jeg tog ud og 

fortalte alle sygeplejerskerne og medhjælperne, ca. 20 personer om, hvilke lidelser denne beboer 

gennemgik. 

Begge steder var der stor spørgelyst, og efterfølgende tilkendegivelse af, at det havde været yderst 

interessant. 

 

Kontakt med behandlingsstederne for TN i Danmark. 

I maj måned 2015 skrev vi ud til de seks regionalsygehuse i Danmark, der – foruden Dansk Hoved-

pinecenter i Glostrup og Smerteklinikken på AUH – i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialevej-

ledning for neurologi skal tage sig af TN patienter. Derimod skal patienterne ikke sendes til en til-

fældig neurolog for udredning. 

Vi stillede dem nogle spørgsmål omkring hvor mange TN-patienter de behandler pr år, hvilken erfa-

ring de havde med behandlingen heraf, hvor lang deres ventetid var for en TN patient, samt hvor de 

evt. henviste til, hvis de ikke selv så sig i stand til at hjælpe patienten. 

De 6 sygehuse er Aalborg Universitetshospital, Viborg sygehus, Esbjerg Sygehus, Odense Univer-

sitetshospital, Privathospitalet Valdemar, og Hillerød hospital. 

Viborg Sygehus, Odense Universitetshospital samt Esbjerg Sygehus har valgt at svare os, og givet 

os tilfredsstillende svar. 

Vi sendte herefter en rykker til de sygehuse, hvorfra vi manglede svar, men fik fortsat uden resultat. 

Her i foråret har vi så prøvet at skrive til Sundhedsstyrelsen (med kopi til de 3 nævnte sygehuse) i et 

forsøg på at få et relevant svar. Dette afventes pt. 

Efter vor viden kan der være lange ventetider på nogle af disse hospitaler, ligesom vi finder, at der 

vigtigt, at de læger, man henvises til, har den nødvendige erfaring i at hjælpe patienterne med den 

(for den enkelte) relevante medicin, og med at lære patienten at justere doseringen i takt med varia-

tionerne i trigeminus angrebene. 

Hvis der er nogen blandt dagens deltagere, som har erfaring med ovennævnte steder, hører vi gerne 

herom. 

Vi kunne ønske os færre og mere rutinerede behandlingssteder, med kort ventetid, da man som TN 

patient hellere kører lidt længere for en god behandling. 

 

Medlemstal: 

Ved året start var vi 263 medlemmer, og pr. 31.12.2015 lød tallet på 266. 

En tilgang på 3 medlemmer er bare for lidt men dog en fremgang, hvor mange andre foreninger 

oplever en tilbagegang. 

Selvfølgelig er det ikke fordi der kun er meldt 3 nye medlemmer ind, faktisk er der tilmeldt 44 nye i 

2015, men 41 har udmeldt sig, ikke betalt kontingent efter flere rykkere, og enkelte dødsfald har vi 

jo også altid. 
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Jeg føler det er lidt op ad bakke, og at dette medlemstal ikke stemmer overens med det arbejde vi i 

bestyrelsen gør for at hverve flere medlemmer. Hvis der er nogen der sidder inde med gode ideer til, 

hvordan man kan få fat i flere medlemmer, og her tænker jeg ikke kun på sygdomsramte, men på 

familie venner, arbejdspladser og andre, der måske vil støtte foreningens arbejde for at hjælpe de 

TN ramte. 

Andre patientforeninger har jo støttemedlemmer, men om det ville hjælpe at oprette en speciel 

gruppe på hjemmesiden, hvor støttemedlemmer kunne tilmelde sig ved jeg ikke. 

Det er ikke kun på grund af økonomien jeg ville ønske mig flere medlemmer, det er meget mere set 

i lyset af, at man har en væsentlig større magt bag sig, når man henvender sig til Sundhedsstyrelsen, 

behandlingssteder, medier, søger fonde ja jeg kan fortsætte i det uendelige, HVIS vi var mange flere 

der stod bag os. 

Kunne vi komme med en forening med 2000 medlemmer, så kunne der måske ske noget mere. 

Man har hidtil sagt og skrevet, at ca. 5000 mennesker i Danmark er ramt af TN. I den sidste ansøg-

ning fra Dansk Hovedpinecenter står der, at man mener 15.000 kan være ramt. Efter en forespørgsel 

på dette øgede antal, fik vi forklaringen, at man i Tyskland har undersøgt hvor stor en del af deres 

befolkning der har sygdomme. Den procent man kom frem til der, mener man at kunne overføre 

direkte på den danske befolkning. Det er dette der har ført til det nye tal. Ret interessant, da jeg i 

flere år har nægtet at tro på, at kun 5000 i Danmark var ramt, med alle de mennesker der ringer og 

fortæller hvordan de har det, og hvordan de er blevet afvist af behandlingssystemet. 

Mit ønske er virkelig, at vi alle står sammen om at gøre noget for at få dette medlemstal i vejret.                 

Selvfølgelig er donationer også altid velkomne, det behøver slet ikke være svimlende beløb, men 

lidt fra her og der vil hjælpe. 

Vi har I år ofret nogle små annoncer for at gøre opmærksom på foreningen. 

Vi har valgt at reklamere i nogle af de gratis blade der ligger rundt omkring, og som vi mener, bli-

ver set af mange. Det er eks. vis Lime der ligger i Netto og Sundhed der ligger på Apotekerne, samt 

Skønhed der ligger i Matas. Derudover har vi haft en annonce i Tandlægebladet. 

 

Hvad skal der ske i 2016? 

Den Europæiske sammenslutning af Hovedpineforeninger (EHA) 

Den 24. februar var vi indkaldt til generalforsamling i EHA, denne gang foregik den i Bruxelles. 

Da Torben desværre var på ferie i den uge, var det mig der den dag drog sydpå. Det blev en interes-

sant dag, med frokost i EU parlamentet, og efterfølgende generalforsamling, hvor formanden takke-

de af efter 10 år på den plads. To andre bestyrelsesmedlemmer takkede af, og en ny bestyrelse blev 

valgt. 

Efterfølgende ved et bestyrelsesmøde blev Elane Torre fra Spanien valgt til ny Formand. 

Eventen Lad Hatten Vandre blev gennemgået som det helt store tema, og samarbejdet i Europa mel-

lem hovedpineforeningerne blev værdsat. 

Vi har besluttet fortsat at være medlem af denne Europæiske forening, da vi især fra England får 

nyhedsbreve om trigeminusneuralgi. 
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Falck samarbejde 

Pr. 1 marts indgik foreningen en aftale med Falck om en Psykologisk Hotline. 

Da vi mange gange oplever at blive ringet op af, nærmest desperate patienter, eller familiemedlem-

mer der ikke ved hvad de skal gøre, da en af deres nærmeste er helt ude i tovene af smerter, blev vi 

enige om at lave en aftale med Falck. 

Som medlem af Trigeminus Foreningen kan man ringe til denne Psykoloiske Hotline og få en sam-

tale med en specialuddannet medarbejder, der vil afdække problemet og skabe en kontakt til en 

psykolog indenfor 15-30 min. 

Dette i tilfælde af voldsomme smerteanfald, hvor angsten næsten tager overhånd både hos patient 

og pårørende, ved depression, samarbejdsproblemer, stress, afskedigelse fra arbejdsplads, eller 

manglende forståelse fra ægtefælle/familie. 

En samtale vil normalt vare omkring ½ time. Men ved behov kan de kontaktes igen. 

Vi kan desværre ikke tilbyde efterfølgende psykologisk behandlingsforløb, men vi håber ved at til-

byde denne Hotline, at den kan tage toppen af problemerne, så man kan komme videre. 

Det skal siges, at dette er et forsøg fra foreningens side. Foreløbig løber aftalen et år, hvorefter vi vil 

vurdere, om den er blevet brugt, og i hvilket omfang, hvorefter vi tager aftalen op til genovervejel-

se. 

Hvis nogle af jer benytter dette tilbud, hører vi meget gerne tilbage fra jer, så vi kan vurdere om det 

har været en hjælp på nogen måde. 

Tlf. nr. til Hotline kan findes i sidste nummer af Lynet. Skriv det ned, så I altid kan finde det. 

 

Samarbejdet med Hovedpinesagen 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den beslutning vi tog, da vi sagde ja til at deltage i projektet: 

Lad Hatten Vandre”, har givet os i bestyrelsen en væsentlig ekstra arbejdsbyrde. 

Til tider er der blevet arbejdet fuldtids på, at få tingene til at fungere.  

Hovedpinesagens forretningsudvalg besluttede, at man ville stille kr. 25.000,- til rådighed for dette 

event, Migræne og Hovedpineforeningen stillede med kr. 50.000,- og fra Trigeminus Foreningen 

stillede vi med Kr. 25.000. Derudover søgte vi aktivitetspuljen om et beløb, og fik her yderligere kr. 

20.000. Så budgettet lyder på op til kr. 120.000. 

Det er selvsagt håbet, at en større del af disse penge kommer hjem igen, dels i form af tilmeldinger 

til vandreturen i Jelling, og dels i form af, at medlemmer tilmelder sig indsamlingen på BetterNow, 

hvor man hver især kan opfordre sin familie og sine venner til at støtte med et beløb. 

Håber at I alle modtager denne opfordring, og gå hjem og ser på BetterNows indsamlingsside. 

Herefter ansatte vi en projektkoordinator, som tilbød at hjælpe til en fornuftig pris, da hun synes det 

var en god sag. 

Alligevel blev der nok at se til for forretningsudvalget. Vi har lavet Folder, Flyer, Annoncer, Op-

hæng, pressemeddelelser, oprettet MobilePay, Selv uddelt materiale, fået medlemmer til at hjælpe 

os, søgt sponsorater, og meget, meget mere. 

Godt vi ikke vidste på forhånd hvilket arbejde det ville blive. 
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Efter Happeningen på Axeltorv den 12. sept. var det næste punkt på Lad Hatten Vandre projektet, at 

afholde et foredrag på Odense Universitetshospital. 

Vi fik et fint samarbejde i stand med den ledende overlæge på Hovedpineklinikken på OUH Dag-

mar Beier, og den 3.marts afholdt vi foredraget Ondt i Hovedet på OUH. Foredragsholderne var 

her: 

Dagmar Beier, der fortalte om Horton Hovedpine; Sygeplejerske fra Hovedpineklinikken på OUH, 

Camilla Nelleman Larsen, der fortalte om behandlingen på Hovedpineklinikken, som ofte bliver 

varetaget af en gruppe sygeplejersker, der er uddannet til det samme. Tone Bruvik Heinskou fortalte 

om trigeminusneuralgi og behandlingsmulighederne, og til slut var der en socialrådgiver Rudi 

Bjørn-Døssing fra OUH, der fortalte om de sociale konsekvenser en kronisk patient kan komme ud 

for, og hvilken hjælp man på OUH tilbyder disse patienter. 

Vi havde haft annoncer i lokalaviserne, hængt plakater op og lagt fly’ere hos tandlæger i og om-

kring Odense, og der kom ca. 100 deltagere til denne aften. Meget tilfredsstillende, og med det glæ-

delige, at flere TN patienter meldte sig ind i foreningen efterfølgende. 

 

Den største event ”Lad Hatten Vandre på Hærvejen” som løber af stabelen den 21. maj, håber vi 

virkelig I vil støtte op om. Det har kostet, blod sved og tårer at komme så langt, som vi er d.d. 

Vi ved jo om nogen, at vi som TN patienter kan have svært ved at færdes ude i kulden og blæsten, 

men derfor er der også stillet et stort lokale til rådighed på Jelling Kro, hvor man kan sidde og hyg-

ge sig med en kop kaffe eller den sandwich man får, hvis man melder sig til eventen. Så kan famili-

en måske gå turen, men I sidder og hygger. Det er heller ingen tvang at gå, selvom man har meldt 

sig til. Man kan i stedet gå over i Kongernes Jelling, som er et helt ny-renoveret museum, der for-

tæller en del af den Danske historie. Virkelig et besøg værd, og det er gratis. Man kan endda være 

så heldig at komme med på en af to guidede ture på museet, så der er ikke rigtig nogen undskyld-

ning for ikke at komme og deltage, om ikke for andet, så for at støtte det arbejde, der er lagt i denne 

event. 

Det skulle jo gerne udmunde i, at kendskabet til ALLE former for hovedpiner og ansigtssmerter 

skal blive udbredt. Jo flere der møder op, jo mere interesseret er pressen, som vi selvfølgelig beder 

om at komme på dagen. 

Tilmeldings procedure kan ses på Hjemmesiden under Aktiviteter/Lad Hatten vandre. 

Kan man ikke komme på dagen, kan eventen også støttes via MobilePay, eller som allerede nævnt, 

på BetterNow. 

Tænk hvis alle i Danmark der har lidt eller lider af hovedpine eller ansigtssmerter (ca. 3/4 mio. 

mennesker) ville støtte med bare 10,- kr. så kunne vi vel nok nå langt. 

På det bestyrelsesmøde vi afholder her efter generalforsamling, skal vi udpege de to repræsentanter 

der skal arbejde videre i Hovedpinesagen. Torben og jeg der indtil nu har været repræsentanter, har 

begge indvilliget i at fortsætte. 

 

Kampagne overfor tandlægerne 

Af andre arbejdsopgaver der ligger og venter på os i 2016 kan nævnes, at vi igen har søgt Aktivi-

tetspuljen om penge til udbredelse af kendskabet til TN overfor tandlægerne. Vores ide er helt klart, 
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at få penge til en større kampagne, hvor vi både igennem annoncer og udsendelse af materiale til 

tandlægerne, kan få dem til at ”fange” mange TN patienter, så de kan komme i rigtig og fornuftig 

behandling langt tidligere. 

Vi vil fortsat tilbyde at komme ud på tandlægeklinikker og holde små foredrag. 

Vi håber, ved at fortælle vores egne historier, at tandlægerne vil blive langt mere opmærksomme på 

neurale smerter, der ikke nødvendigvis stammer fra tænderne. Derved er håbet, at unødige tandbe-

handlinger kan undgås, og patienten kan blive udredt for TN inden patienten mister sine tænder. 

 

Kurser for TN patienter 

Vi har også søgt penge til nogle Smertekurser, som faktisk bliver afholdt af Laila Bendix der er 

formand for Hovedpinesagen, og som arbejder på Smertecentret på Odense Universitetshospital. 

Jeg har, efter at have hørt fra nogle af vore medlemmer, selv været til stede ved et kursus, som Laila 

afholdt på OUH. Jeg vil give mine medlemmer ret i, at man pludselig kan se sin situation på en an-

den måde, især, hvis man sidder og har udtømt alle muligheder for at få anden hjælp end fortsat 

medicinering, og derfor bliver betragtet som kronisk smertepatient. 

Laila Bendix har lovet, at hvis vi får penge til dette projekt, så vil hun målrette et kursus til TN pati-

enter. 

Også derfor havde vi indbudt Laila til at overvære Lars Bendtsens foredrag i dag. Hun er meget 

interesseret i at lære mere om TN, da hun indtil nu har haft meget med migræne, spændingshoved-

piner og Horton at gøre, samt alle andre former for smerter i kroppen. 

 

Informationsmøder/Medlemsmøder 

I år har vi valgt byerne Silkeborg, Holbæk og Storkøbenhavn som de byer vi skal afholde med-

lemsmøder i. 

Disse møder vil være at finde på vores hjemmeside under aktiviteter, vi skriver om dem i Lynet der 

skal udkomme August/September, og selvfølgelig vil vi udsende en e-mail med tid og sted til alle 

medlemmer. 

De vil blive afholdt i weekenden 8-9 oktober på Sjælland og 29.eller 30. oktober i Silkeborg, alt 

efter hvor vi kan finde lokaler. 

 

Til slut vil jeg takke de medlemmer der i årets løb har hjulpet os med diverse opgaver. Det er vi 

yderst taknemmelige for, og er der nogen, der sidder inde med kompetencer, vi kan få glæde af, så 

sig frit frem. 

Også min bestyrelse skal have en stor tak for året 2015, som blev et travlt år, men hvor vi trods alt 

fik nogle gode ting gennemført, og hvor vi fik startet nogle opgaver, som vi nu skal fuldføre i 2016. 

Ligeledes vil jeg takke vores revisorer og suppleanterne, som gir en hånd med når og hvor de kan. 

 

Med disse ord vil jeg slutte årets beretning. 

 

Lonni U. Jensen 
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