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Formandens beretning for 2017 

Medlemsstatus: 

Medlemstal for 2017 viser en tilgang på 68, mens vi mistede 29, så aktuel medlemsforøgelse er 39. 

Medlemstallet viser den 31.12.2017, at vi er 332 medlemmer. Igen i år er det en rekordstor til-

gang. 

Vi oplever stor tilfredshed fra nye medlemmer, som jeg fornemmer, får en god information ved 

indmeldelsen, mange fordi de starter med at ringe til foreningen, og yderligere får de nye med-

lemmer skriftlige kommentarer til det spørgeskema de udfylder, samt information i form af rele-

vante medlemsblade samt vores folder om trigeminus.  

 

Fondstilskud samt donationer til foreningen: 

Udlodningsmidlerne (der førhen hed tips og lotto midler) støttede os igen i 2017 med meget flotte 

beløb. Vi modtog kr. 80.000,- fra Aktivitetspuljen til projekter, vi havde meddelt vi gerne ville gen-

nemføre, samt godt 96.000,- fra Driftspuljen. Disse tilskud er med til at gøre det muligt at arbejde 

for at udbrede kendskabet til Trigeminusneuralgi, samt til andre typer af ansigtssmerter. 

Via disse tilskud er vi også i stand til at yde et pænt beløb til forskningen, som især foregår på 

Dansk Hovedpinecenter i Glostrup-Rigshospitalet. 

Også i år har vi oplevet at blive støttet af medlemmer, og det endda med flotte beløb. Det vil vi 

specielt gerne takke for. Fra en tandlægeforening har vi i år modtaget en donation, efter at have 

holdt nogle foredrag for grupper af deres medlemmer. 

 

Generalforsamlingen i Odense 2017: 

22. april 2017 blev der holdt generalforsamling i Odd Fellow Palæet Odense. 

54 medlemmer var tilmeldt, heraf var 18 ægtefællemedlemmer. Et meget flot antal for en så lille 

forening. Vi i bestyrelsen kan kun være taknemmelige for den opbakning, vi herved føler, vi får.  

Som foredrag havde vi valgt Læge og foredragsholder Laila Bendix fra Odense Smertecenter. 

Laila Bendix har selv været med i udviklingen af dette foredrag/kursus der hedder ”Forstå og 

håndter din smerte”. Samme slags kurser tilbydes på Smertecenteret i Odense med stor succes. 

 

Hovedpinesagen: 

De fleste husker nok vores ambitioner for Hovedpinesagen, der blev oprettet i januar 2013. Et 

samarbejde der dengang var imellem Horton Foreningen, Migræne og Hovedpineforeningen samt 

Trigeminus Foreningen. Det viste sig at være en alt for stor mundfuld for alle tre foreninger. Alle 

har hver især mange arbejdsopgaver i det daglige, og yderligere at bidrage til nye aktiviteter i den 

fælles forening viste sig at være alt for vanskeligt. 
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Vi nåede at afholde nogle foredrag samt et enkelt event i dette samarbejde, men besluttede at 

nedlægge foreningen igen ved udgangen af 2017. navnet står stadig til vores rådighed i endnu 2 

år, hvis der skulle åbne sig nye muligheder for en genopståen. 

Da Hovedpinesagen blev lukket ned, stod vi med et beløb på 50.000,-kr. som vi ifølge vedtægterne 

skulle dele imellem de to foreninger, med samme fordelingstal som var blevet brugt ved indskuds-

betalingen. Migræne & Hovedpineforeningen og vi, som tegnede Hovedpinesagen til slut, blev dog 

enige om, at vi skulle finde nogle gode formål, som vi kunne støtte med de penge. 

Det blev til, at Masteruddannelsen fik kr. 25.000,- og de sidste kr. 25.000,- ville vi bruge til en gave, 

når det nye Hovedpinehus i Glostrup stod færdigt. Vi forhørte os om ønsker til huset, og beslut-

ningen blev, at købe havemøbler til den gårdhave der skulle etableres i forbindelse med huset. 

Vi fik købt 3 meget fine fiberbeton havemøbelsæt, så tunge, at ingen lige vil smutte forbi og hente 

dem. Ikke engang en af bænkene løber man lige med. 

Ved indvielsen den 28. februar stod de flot på nogle plader, og venter nu på, at resten af havean-

lægget skal blive færdigt. Dansk hovedpinecenters personale udtrykte stor taknemmelighed for 

denne gave, som kan bruges af både de ansatte og patienterne. 

 

Samarbejde med Hospitaler og støtte til forskningen: 

Foreningen har i 2017 støttet Forskningsteamet på Dansk Hovedpinecenter, Glostrup-

Rigshospitalet med kr. 38.560, som pt er de eneste i Danmark, der forsker i vores lidelse. 

Derforuden har vi ydet støtte til Tone Heinskou til deltagelse i European Headache Federation kon-

ference i Rom. Kr. 5.935. European Headache Federation samarbejder vi i øvrigt indirekte med via 

vores medlemskab af EHA, som nærmere beskrives nedenfor. 

Viborg Hovedpineklinik ansøgte om et beløb til samme konference i Rom, så de kunne sende 2 

sygeplejersker derned, for at få mere viden om hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Her yde-

de vi dem støtte på kr. 10.000,- 

Derforuden har vi igen i år støttet Masteruddannelsen på Københavns Universitet, som er oprettet 

i 2016 på initiativ af professor Rigmor Jensen med kr. 25.000,-. Nævnte beløb vi nu har ydet i to år, 

og har lovet at støtte i yderligere to år med samme beløb pr. år. 

Rigmor Jensen har meddelt os, at man er fuldt tilfreds med det antal ansøgninger, der har været til 

denne internationale uddannelse. 

Resultatet af denne støtte skulle gerne vise sig ved, at der kommer flere neurologer med interesse 

og uddannelse i Hovedpinesygdomme og ansigtssmertelidelser ud på de Danske hospitaler. 

I det forløbne år har vores samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Odense Universitetshospital, 

Esbjerg Sygehus, samt Viborg Sygehus været upåklageligt. 

Alle disse steder finder vi svar til vore medlemmer, og forståelse for vores sygdom. 

Vi havde ønsket et bedre samarbejde med Aarhus Universitetshospital, da en kirurg fra AUH selv 

havde henvendt sig til os, for at få et møde med os. Efterfølgende har jeg skrevet til denne kirurg 3 

gange, og ikke fået yderligere svar. Vi håber at det vil lykkes på et tidspunkt. 
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EHA (European Headache Alliance) 

Trigeminus Foreningen er med i den Europæiske sammenslutning af patientforeninger inden for 

hovedpine, EHA. Sammenslutningen tegnes især af foreninger, der har hovedpine og migrænepa-

tienter som deres primære fokus, men flere af disse foreninger dækker også trigeminus neuralgi. 

Endvidere deltager også et par separate foreninger for patienter ramt af klyngehovedpine (Hor-

tons hovedpine).  

Som separat forening kun for trigeminuspatienter, er vi den eneste. 

EHA søger at samle og videregive erfaringer og inspiration mellem de enkelte patientforeninger.  

Foreningen forsøger ligeledes at blive hørt af beslutningstagere, der kan have indflydelse på be-

handlingen af hovedpinepatienter i Europa. Således blev der i 2017 lavet et arrangement for EU 

politikerne i Bruxelles omkring klyngehovedpine. Ligeledes har der været samarbejde med den 

professionelle lægeverden via European Headache Federation, hvor EHA har deltaget i forskellige 

møder og hvor de har haft en stand på EHF’s kongres. 

I de sidste 2 år har EHA haft en stærk økonomi, i og med at medicinalindustrien, som pt. markeds-

fører nye migræneprodukter, har givet væsentlig støtte – selvsagt med håbet om, at EHA kan være 

med til at ”lave reklame” for disse nye produkter. 

Med denne økonomiske støtte har EHA kunnet forøge erfaringsudveksling med deres medlemsor-

ganisationer, og i tilknytning til generalforsamlingen i 2018 er der således arrangeret hele 2 dages 

program og workshops med emner som: Kommunikation i medier, Erfaringer fra industrien, Kon-

takt med politikere, Ny behandlingsmetoder, European Headache Federation projekter, mm. 

 

Pårørende dag den 2.02.2017 

Foreningen ”Pårørende i Danmark”, startede i 2017 en pårørendedag i samarbejde med Komiteen 

for Sundhedsoplysning, Københavns Kommune. 

Der skal afholdes en Pårørendedag hvert år den 2. februar forskellige steder i landet med forskelli-

ge temaer. Meningen er, at det skal være en støtte til pårørende. Dette emne har interesseret 

bestyrelsen i Trigeminus Foreningen ret meget, og Ulla Baggesgaard og jeg tog til denne første 

pårørendedag på Københavns Rådhus. 

Vi var rigtig mange deltagere, både fra kommuner, patientforeninger, forskere, og selvfølgelig på-

rørende, der kunne fortælle om, hvad deres liv havde været udsat for som pårørende. 

Det gennemgående emne var, at ”1” ikke skal blive til ”2”. Altså at den pårørende ikke skal ofre så 

meget af sit liv på at hjælpe, at vedkommende til sidst selv ender som syg. Det er vigtigt at være 

åben overfor hjælp, at modtage den hjælp andre gerne vil yde. At bede om den hjælp, man har 

behov for, både hos det offentlige og måske hos sin familie eller omgangskreds, som mange gange 

gerne vil hjælpe, men ikke helt ved hvordan. Jeg tror mange af os kender det. 

Man ønskede, at resultatet skulle blive, at alle kommuner i Danmark ville få en Pårørendepolitik. 
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At der i alle Kommuner skal tilbydes et kursus til pårørende ”LÆR AT TACKLE” med forskellige un-

dertitler så som, ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”, ”LÆR AT TACKLE angst og depressi-

on” eller måske ”LÆR AT TACKLE job og sygdom”. 

Det kan være kurser, hvor man får redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp, og til at beva-

re sine sociale relationer. 

Kurserne er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning indenfor ”mestring”. 

Efter denne dag er det meldt ud, at 2 ud af 3 kommuner i Danmark har disse kurser på program-

met. 

Den 2.02.2017 blev Pårørendedag afholdt i Vejle. Denne gang var emnet Pårørende og arbejds-

markedet.  

Undertegnede deltog, og der kan læses om dagen i Lynet nr. 1-2018. 

 

Medlemsmøder og Netværksmøder: 

Medlems/Informationsmøderne havde vi i år planlagt i byerne: Vejle, Ålborg og Køge. 

Medlemsdeltagelse på disse møder ligger mellem 16 og 20 personer. Et fint antal for at alle kan 

komme til orde. I år havde vi den positive oplevelse, at flere medlemmer rejste sig og fortalte om 

emner som alternativ behandling, Cannabis afprøvning samt hvad der skal til for at få Fleksjob, 

samt om hvordan det er at arbejde som fleksjobber. 

Dette giver nogle dejlige levende møder. Godt at medlemmerne kan udveksle erfaringer, og at vi i 

bestyrelsen kan lære noget nyt. 

Medlemmernes egne netværksmøder var der i 2017 ikke helt så megen gang i. Det blev til 2 møder 

i netværket i København, og to i Netværk trekantsområdet, Sønderjylland og Fyn. 

De andre netværk har ligget lidt stille.  

Husk på, at alle kan invitere til et netværksmøde i eget hjem. Man bestemmer selv hvor mange der 

skal inviteres og kan også sætte et maksimum af tilmeldinger på, hvis man ikke synes, at man har 

så meget plads. Man byder bare på en kop kaffe og en kage, evt. lidt at drikke, eller alternativt en 

sandwich. Samler man sine kvitteringer, yder foreningen en refusion på op til 50,- kr. pr tilmeldt 

deltager.  

Foreningen er behjælpelige med at finde medlemmer i jeres område, og vi sender jeres invitation 

ud for jer. Så meld jer endelig på banen. Disse små møder er til stor gavn for en hverdag, der plud-

selig ser anderledes ud, nu hvor man er ramt af trigeminus smerter. 

Vi skriver mødet på vores hjemmeside, så også ikke medlemmer kan finde disse møder, og evt. 

deltage. 

 

Samarbejdet med Tandlægeforeningerne: 

2017 blev året, hvor vi fik det helt store gennembrud hos tandlægerne. 
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I flere år har vi arbejdet på, at udbrede kendskabet til trigeminusneuralgi gennem tandlægerne, da 

det oftest er dem trigeminuspatienter henvender sig til, når vi bliver ramt af smerterne. 

I februar måned udsendte vi sammen med Tandlægeforeningens medlemsblad, en lille folder 

skrevet specielt til tandlægerne, og som foreningens sekretær havde udviklet i samarbejde med 

DHC, og tandlægeforeningen.  

6.100 eksemplarer blev sendt rundt til alle landets tandlæger. 

I samme blad havde vi en annonce, (godt sponsoreret af Tandlægebladet, tak), hvor vi tilbød at 

komme ud til grupper af tandlæger, for at fortælle dem en ganske almindelig patients historie om 

et tandlægebesøg, som efterfølgende blev til en historie om trigeminusneuralgi.  

I september måned udsendte vi, efter igen at være blevet støttet af udlodningsmidlerne dertil, 

1.830 breve til landets Tandlægeklinikker. Brevene blev pakket af forskellige medlemmer af besty-

relsen plus ægtefæller. Vi havde lånt et lokale hos DHC i Glostrup, hvor vi mødtes kl. 10 om for-

middagen, og kun med en kort frokostpause, lykkedes det os at pakke alle disse breve inden kl. 

18:00. En lang og udmarvende dag, men alligevel hyggelig, og hvor mange af vore daglige proble-

mer jo også kunne vendes. 

Alle disse breve blev udsendt den 15. september, da det endelig efter mange genvordigheder, lyk-

kedes at få Post Nord til at acceptere, at vi sendte så stor en mængde post, når vi bare er en lille 

forening. 

I kuverterne havde vi pakket den omtalte folder til tandlægerne, vores egen lille folder kaldet ”An-

sigtssmerter”, samt et brev, hvori vi igen tilbød at komme ud og holde foredrag. 

Dette lille foredrag var der 15 tandlæge grupper, der takkede ja til, og ved disse 15 foredrag har 

der været i alt godt 500 personer til stede, som har med tandbehandlinger at gøre. Der er stadig 

efterspørgsel på foredraget, så vi fortsætter i 2018.  

Nogle af foredragene var i tilknytning til Praktiserende Tandlægers generalforsamlinger rundt i 

landet, andre ved heldagskurser 3 steder i landet arrangeret af en gruppe tandlæger der hedder 

Din Tandlæge. 

Mange mindre møder er det også blevet til, møder hvor der nogle gange også har været ørelæger 

med, som jo helt sikkert er relevant, hvis man har TN i 1. gren. 

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med tandlægerne og vi ser frem til fortsat godt 

samarbejde. 

Praktiserende Tandlægers Organisation har i deres medlemsblad bragt en tre sider stor artikel, 

skrevet i samarbejde med vores sekretær og med DHC. Også en annonce fik vi i dette blad, til dato 

uden beregning. 

Vi mærker i vores tilgang af medlemmer, at vi er nået ud med det vi ville: Kendskabet til sygdom-

men. 

 

Facebook. 

Facebook gruppen, der er oprettet af nogle medlemmer fra foreningen, heriblandt Ulla Bagges-

gaard, viser sig p.t. at have mere end 500 medlemmer. 
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Også igennem denne gruppe ved vi, at nye medlemmer finder Trigeminus Foreningen. 

Vi valgte jo, at det ikke var foreningen, der skulle stå bag denne gruppe, da vi ikke havde overskud 

til at besvare alle de spørgsmål, der ville blive stillet. Endvidere kan debatten på denne type medie 

blive lidt for præget af enkeltpersoner og deres personlige og måske til tider ”forvirrende” erfarin-

ger. 

Måske er det en fejl, og måske skal man i fremtiden tænke anderledes. 

Det er jo lidt sigende, at vi i foreningen kun har 332 ved 2017 årets udgang (nu 337) medlemmer, 

og man så kan have så mange flere i en facebook gruppe. Det er nok her de unge vil deltage frem 

for at melde sig ind i en forening. I min verden får man dog stadig den bedste og mest hensigts-

mæssige hjælp i en forening, der samtidigt samarbejder med de behandlere og de offentlige in-

stanser, der tager sig af denne sygdom. 

Facebook svarene vil jo blive fra sygdomsramt til sygdomsramt, men hvis foreningen selv tegnede 

en gruppe, ville disse svar blive af en anden karakter. Jeg tror det er noget man skal arbejde videre 

på, og jeg håber, at der en dag sidder en formand i stolen, som forstår dette medie bedre end jeg. 

Facebook kan dog ikke erstatte en forening, som forekommer nødvendig for at kunne betale for 

alle de møder der inviteres til, for de foredrag vi arrangerer og for de kurser vi får udarbejdet. 

Uden den viden hver enkelt patient giver os, som vi formidler videre, ofte efter at have talt med de 

lægelige specialister om dem, så vil der være mange, der ikke får den hjælp de har brug for, den 

hjælp som vi i dag kan yde dem, når de bliver ramt af sygdommen.  

Men spændende er det hvad en fremtid kan bringe ad mediernes vej. 

 

Smertekurserne Forstå og Håndter din smerte: 

I 2017 afholdt vi tre kurser med foredragsholder og smertelæge Laila Bendix fra OUH’s Smertecen-

ter.  

Vi var i Odense, Randers og Roskilde, men med en meget stor forskel på antal af deltagere. I Oden-

se og Randers var der overvældende god tilmelding, mens Roskilde haltede lidt. 

Der er kommet fine tilbagemeldinger fra deltagere i disser kurser. Det at forstå, hvad smerte 

egentlig er, og hvordan vores hjerne reagerer på smerte, både når det er en kortvarig hurtig smer-

te eller en mere kronisk og langvarende smerte, har gavnet rigtig mange. Her har pårørende også 

udtalt sig om, at de nu bedre forstår, hvad det er der sker i deres dagligdag med en så smerteramt 

patient, som vi er. 

 

Foredrag i Glostrup 

Den 26. oktober havde vi i samarbejde med Migræne og Hovedpineforeningen arrangeret et fore-
drag som vi kaldte: ”Har du Migræne eller Ansigtssmerter”.  
Vi havde fået professor Messoud Ashina til at fortælle om de nye behandlingsprincipper for mi-
græne, samt komme med oplysninger om en ny forebyggende medicin, som de forventer taget i 
brug i 2018. 
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Læge og Ph.d.studerende Tone Heinskou fortalte om udredning og behandling af trigeminusneu-
ralgi og andre former for ansigtssmerter. Hun fortalte også om de nyeste resultater af den forsk-
ning der foregår på DHC. Begge læger er fra Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet Glostrup. 
Foredraget var velbesøgt, og der blev stillet mange spørgsmål til de to læger og forskere. 

 

Medlemsbladet Lynet 

Fra mange sider får vi ros for vores medlemsblad. Denne ros tilfalder bl.a. vores sekretær, som 3 

gange om året bruger lang tid på at indsamle, skrive og redigere samt opsætte bladet. Men også 

andre i bestyrelsen bidrager, ligesom vi får mange gode indlæg fra foreningens medlemmer og fra 

Dansk Hovedpinecenter. 

Det fortjener at blive læst, og hvis man ikke synes, at man kan sidde og læse det på sin computer, 

så skriv til os, så sender vi det gerne med posten. Det tager et par dage ekstra, men det er værd at 

vente på. 

I 2017 har vi således bl.a. haft artikler om emner som:  

”Trigeminus og Sclerose” samt ”Ansigtssmerter kan have mange former” begge skrevet af læge og 

ph.d. Stine Maarbjerg 

En artikel af læge og ph.d. Tone Bruvik Heinskou: ”Trigeminusneuralgi og andre ansigtssmerter” 

Vi har også bragt flere patienthistorier og artikler fra møder og foredrag, vi har afholdt. 

Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at læse Lynet, hver gang det kommer. Svarene på mange 

af de spørgsmål jeg får stillet pr. telefon, står faktisk ofte i vores medlemsblad. 

Det er også i Lynet I kan holde jer orienteret omkring datoer for foredrag og medlemsmøder, eller 

andet vi tilbyder. 

Husk at alle medlemsblade kan ses på hjemmesiden, hvis I går ind under medlem og taster jeres 

brugernavn og kode ind. 

Har I glemt det, kan I skrive til os, og få nye brugernavne og koder. 

 

Tiltag i 2018. 

Ny kasserer: 

Desværre begyndte året 2018 med en sygemelding fra vores mangeårige trofaste kasserer Kirsten 

Frausing. Da vi stod for kontingentopkrævning, og Kirstens sygdom var ret alvorlig, tog Kirsten og 

jeg den beslutning, at en ny kasserer måtte på banen. Da vi i forvejen stod for at skulle have nyt 

bogføringsprogram, var det fint, at en ny kunne være medbestemmende omkring dette. 

Arne Lind fra bestyrelsen ville eventuelt påtage sig opgaven som kasserer, betale regninger og 

tjekke kontoen, men Arne ville gerne have, at vi skulle finde en, der kunne bogføre for os. 

Jeg skrev ud til alle medlemmer med e-mail omkring dette, og heldigvis var der én der svarede 

mig. Povl Holm, som i forvejen var suppleant til revisorposten, ville gerne hjælpe med dette. Da jeg 

fik tilsagn fra vores revisor Vivi Høxbroe om, at hun, hvis hun bliver valgt, gerne fortsætter endnu 
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et år som revisor, så kunne jeg altså takke ja til Povl. I februar måned havde vi et møde om det 

arbejde, som Povl skal hjælpe os med at udføre. 

Vi siger hermed tak til Kirsten Frausing, for hendes store arbejde for foreningen i 11 år. 

Desværre har vi her for få dage siden fået besked fra Vivi Høxbroe, at hun nu også er ramt af me-

get alvorlig sygdom, og derfor ikke kan vælges som revisor ved denne generalforsamling. 

Dette problem forsøger vi at løse lidt senere.  

 

Hjemmesiden 

Bestyrelsen har besluttet, at vi ønsker der skal en ny og mere moderne form for hjemmeside til, så 

den kan blive enklere at opdatere og holde ved lige, og så medlemskartoteket kan vedligeholdes 

direkte heri.. 

Vi hører gerne fra medlemmer, der måske har indsigt i det at lave hjemmesider og holde dem ved 

lige, for vi behøver virkelig hjælp til at gøre dette. 

Det vil koste en del penge, men det er jo vores billede udadtil, og stadig det sted, hvor de fleste 

medlemmer finder os, og hvorfra de får den første information om deres sygdom. 

 

Smertekurserne: Forstå og Håndter dine smerter: 

Disse kurser fortsatte nu i foråret, og blev planlagt i hhv. Næstved, Holstebro og Fredericia. 

Der var stor tilslutning i Næstved. 37 tilmeldte, desværre mødte ikke alle 37 op, men sygdom og 

vejr spiller altid ind. Det oplevede vi igen i Holstebro, hvor vi den 8.marts skulle have holdt det 

samme foredrag. Her var der kun 12 tilmeldte, og da halvdelen meldte fra samme formiddag 

grundet sygdom og snevejr, valgte vi at aflyse. Ærgerligt, fordi det ikke er så tit vi er i den del af 

landet. Fredericia havde også en flot tilmelding. Her var vi 20 til en hyggelig søndag formiddag. 

Heldigvis har vi igen fået fine tilbagemeldinger om hjælpen af at deltage i denne form for kur-

sus/foredrag. 

 

Medlems og netværksmøder: 

Disse møder vil i 2018 fortsætte uforandret og vil i år blive afholdt 3 steder i landet, hvoraf det ene 

bliver i København. Der er endnu ikke taget stilling til hvor i landet de to andre kurser skal lægges. 

Netværksmøderne fortsætter i det omfang, der er medlemmer, som er interesserede i at afholde 

dem. 

 

Om at finde interesserede, der vil gå ind i foreningen og gøre et stykke arbejde: 

Vi må erkende, at det ikke har været let at finde nogen ude iblandt vore medlemmer, som har 

meldt sig som interesserede i at hjælpe med det arbejde, der ligger i foreningen. 
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Vi har et par gange prøvet at skrive ud i nyhedsbreve, og vi har skrevet i medlemsbladet, at vi kun-

ne bruge hjælp, men der er ikke rigtigt kommet nogen svar tilbage. 

Sidste år ved generalforsamlingen havde vi den glæde, at Bent Christensen som pårørende, sagde 

ja til at give os en hånd som suppleant. Det har vi haft virkelig stor glæde af, og tak til Bent for det.  

Vi fik sidste år valgt endnu en suppleant, men vedkommende måtte trække sig igen, da hendes 

TN-smerter udviklede sig i den gale retning, og så ved vi jo godt, at det er svært at skulle sidde 

med en masse arbejde, der bare skal gøres. Dette er jo vores problem i en patientforening, der 

kun køres af patienter, nuværende og raske. Det er os, der er raske, der kan trække det største 

læs, men der er ikke mange, der melder sig til at være med til at trække dette læs. Ej heller, hvis 

man sidder og har det godt! 

Jeg opfordrer derfor alle til at tænke sig om en ekstra gang, om de måske kunne yde lidt hjælp til 

andre, der har det svært med denne sygdom. 

Jeg selv blev rask ved en operation tilbage i 2008 efter 13 år i et smertehelvede, som jeg plejer at 

udtrykke det. 

I 2010 blev jeg valgt ind i denne bestyrelse, og i 2011 blev jeg valgt til formand.  Jeg har arbejdet 

benhårdt for at udbrede kendskabet til denne sygdom, sammen med en bestyrelse, der har ydet 

alt det, de hver især har kunnet. Oven i købet har vi haft et par mænd på sidelinjen, som altid har 

stået til rådighed for os med hjælp til rigtig mange ting.  

 

Der er nok ikke så mange der tænker på, hvor stort et arbejde det er, hver gang der skal pakkes 

blade og meddelelser til medlemmerne. Dette arbejde og meget mere, har vores næstformand 

Helene ansvaret for, og jeg ved, at hendes mand Finn virkelig er en kæmpe hjælp til dette. Vore 

bestyrelsesmøder har til dato været afholdt hos Helene og Finn, da det var midt i landet. Altid en 

super dag med den fineste betjening, både fra Helene og Finn’s side. Fremover må vi se, hvor i 

landet vi skal være, da vi muligvis nu er færre på denne side af Storebælt. 

Torben Gunge, sekretær, er som jeg omtalte, den der har alt arbejdet med vores medlemsblad. 

Torben hjælper mig med at skrive alt ud til offentlige steder, da mit eget sprog ikke altid er let for-

ståeligt. 

Han tager med ud til alle møder med læger og er også foreningens ansigt udadtil i Europa. 

Torben er det mest pertentlige menneske jeg til dato har kendt. Tak for al din hjælp. 

Arne, som bestyrelsesmedlem hjælper du til hvor du kan. Det gjorde du også inden du blev valgt til 

bestyrelsen. Var du ankommet til et møde, så hjalp du helt naturligt til med skilte og meget andet. 

Du stiller gerne et lokale til rådighed, hvis vi mangler til et bestyrelsesmøde. 

Ulla, for dig har der virkelig været vanskeligheder, da du igen er ramt af alt for mange smerter. 

Du har ansvaret for vores forum på hjemmesiden. Du har været med til at oprette facebook grup-

pen, og lægger opslag, der er relevante for foreningen, på denne side. Det skaber omtale og nye 

medlemmer. 

Jeg håber for dig, at du igen kommer mere ovenpå i dine smerter, og at du derved kan påtage dig 

nogle ekstra opgaver for foreningen. 
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De fleste af jer kender John, min mand. Han er næsten altid med, hvor der er arrangementer, for 

at hjælpe mig med opsætning af alt det jeg slæber med rundt. Ved siden af, er det også ham der 

har hjulpet rigtig meget med hjemmesiden. Også ved de fleste af mine foredrag hos tandlægerne 

har John fulgt mig, så mit lille slideshow kunne komme op at køre. 

Når jeg nu omtaler alt dette, så er det fordi jeg i dag vil meddele generalforsamlingen, at jeg går 

ind i mit sidste år som formand for Trigeminus Foreningen. 

Jeg føler at jeg er ved at brænde ud. Der skal nye kræfter til, nytænkning og jeg har gjort det jeg 

synes jeg burde, når jeg nu var så heldig at blive rask. 

Ikke at jeg ikke vil fortsætte med at hjælpe foreningen. Jeg fortsætter gerne som bestyrelsesmed-

lem i et par år, så jeg kan hjælpe en ny formand i gang, overgive al min viden til den nye formand, 

og udføre nogle specifikke arbejdsopgaver. 

Men 30 timer om ugen, mindst, det kan jeg ikke fortsætte med. Mange gange har jeg hørt: Jamen 

du har også gang i så meget.  

Ja det har jeg nok, men det er den jeg er, og jeg kan ikke gøre noget halvt. Jeg går hele vejen. Når 

jeg har sagt A siger jeg også B. 

Men nu ønsker jeg mig tid til, at vi bare en dag kan sige, vi kører os en tur, eller vi tager lige en 

uges ferie. Uden at jeg har TN telefonen med mig. Det har jeg ikke tilladt mig selv nok igennem de 

seneste 8 år. 

Min egen fejl? Ja jeg ved det, men sådan er jeg nu engang. 

Mit ønske er, at inden næste år ved samme tid, så er der dukket et emne op, som vil overtage og 

videreføre mit arbejde som formand, i samarbejde med denne bestyrelse, og gerne med mig sid-

dende i denne bestyrelse, hvis generalforsamlingen vælger mig til det. 

Jeg håber med dette, at have skabt en forståelse for, at nye kræfter må melde sig under fanerne. 

 

9.03.2018 Lonni U. Jensen 

 


