
Det praktiske:

* Gratis deltagelse
* Medbring løst siddende tøj
* Medbring kaffe/te til eget
 forbrug
* Kageordning 1. mandag i hver
 måned (20,- kr.)
* Vi sørger for samkørsel, når
 det er muligt Tilmelding: 

 
Netværksledere: 
Svend Lorenzen,  Tlf. 2162 1224 
Mail: svend6261@gmail.com

Emma Ganderup, Tlf. 6130 3950
Mail: e.ganderup@gmail.com

Selvhjælp Sydvest: 
Heidi Borum Ortega, Tlf. 7475 1035 
Mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk  

FOR LUNGESYGE OG
DERES PÅRØRENDE

LUNGE-
NETVÆRKSGRUPPE

TØNDER

Støttet af:

Klaus Jensen, 
Tlf. 7469 4352 / 2031 9053 

Mail: klausbpjensen@gmail.com 

Heidi Borum Ortega
Tlf. 7475 1035

Mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk 

Træningshold

Julefrokost
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Instuktører: 
Helga Jensen
Inge Marie Petersen
Elke Larsen

HUSK:  
Kageordning den første mandag i 
måneden - meld fra til Svend,
-  tlf: 2162 1224  -
hvis man ikke kommer.  

Helga

Emma

Svend
Inge Marie



Træning og socialt samvær:

Træningen foregår i 
Medborgerhusets gymnastiksal til et 
træningsprogram på DVD, som vises 
på storskærm. 
Vi har 2 egne instruktører og 2 
gange månedligt en fysioterapeut. 
I pausen drikker vi kaffe og har 
hyggeligt samvær i 
Medborgerhusets cafélokale.

Tidspunkt:
Hver mandag kl. 09.30 - 11.30, 
undtagen i skoleferier.
Den 1. mandag i hver måned
kommer der fagpersoner og holder
relevante oplæg bl.a. om livet med
en lungesygdom. 

Mødested:
Tønder Medborgerhus
Østergade 63,
6270 Tønder

Netværk for lungesyge:  

Er du ramt af en lungesygdom og 
savner du et netværk af ligestillede, 
hvor du kan finde støtte til at leve 
med sygdommen?  

Har du måske været igennem et 
træningsforløb, og kunne du tænke 
dig at vedligeholde øvelserne i 
fællesskab med andre? 
Mangler du nogen, at dele op og 
ned ture med  - og at udveksle  
gode og dårlige erfaringer med. 
Så er samtalegruppen måske noget 
for dig.

Pårørende:  

Vi ved, at pårørende ofte står i en 
vanskelig situation og har stor glæde af 
at mødes med andre, der står i en 
lignende situation. Det letter hjertet 
og giver fornyet energi, at få mulighed 
for at dele sine tanker, følelser og er-
faringer med andre, der selv kender til 
livet tæt på en lungesyg. 
Vi vil derfor gerne opfordre pårørende 
til også at deltage i LUNGE-netværket, 
hvor der vil blive mulighed for at lave 
en lille pårørende gruppe, som - efter 
behov - kan sætte sig sammen og ud-
veksle erfaringer. 
LUNGE-netværkets ledere vil være 
behjælpelige med at få etableret 
pårørende gruppen.

Samtalegruppe:
Vi har oprettet en samtalgruppe for 
lungesyge, hvor vi mødes efter aftale/
behov.
Vi letter hjertet, deler erfaringer og får 
mulighed for selv at få hjælp og sam-
tidig er man med til at hjælpe andre 
videre. Nye interesserede er meget 
velkommen.
Ring til Emma  tlf. 6130 3950
 Stolegymnastik


