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Iver, vilje og mod. Det er nogle af de ord, 
der falder mig ind lige nu, hvor årets store 
frivillig-begivenhed, repræsentantskabs-
mødet, netop er overstået. 

Jeg hæfter mig ved en iver efter at gøre en 
forskel, en vilje til at hjælpe og et stort mod 
til at prøve nye aktiviteter, arbejdsformer og 
nye måder at organisere sig på.

På repræsentantskabsmødet snakkede vi  
meget om mangfoldighed i vores frivil-
liggruppe. Mangfoldighed! Hvad skal vi 
med den? Jo, vi skal evne af nå endnu flere 
danskere i vores forebyggelsesindsats, vores 
patientstøtteindsats og vores lokalpolitiske 
indsats. Kræftens Bekæmpelse har en for-
pligtelse til at forsøge at nå alle typer  
danskere. Det betyder for eksempel, at vi 
gerne vil hjælpe flere mænd, flere danskere, 
der står svagt og flere med anden etnisk  
baggrund end dansk. Når vi taler om ’mang-
foldighed’ på repræsentantskabsmødet, 
oplever jeg en kæmpe opbakning til at nå 
det mål. I sidste nummer af Sløjfen kunne 
du læse om navigator-projektet, der er et 
rigtig godt eksempel på, at vi arbejder i den 
rigtige retning. Det er et pilotprojekt, der 
skal hjælpe socialt udsatte patienter. På side 
4 i dette nummer af Sløjfen kan du læse om 
et konkret eksempel på et mandeprojekt, 
der har succes med at komme i kontakt med 
mænd. 

Indenfor de senere år, har vi i vores ved- 
tægts-debatter haft snakke om, hvordan vi 
skal organisere aktivitetsgrupper under vores 
bestyrelser. Det opstår helt naturligt, fordi 
vi ønsker at følge med tiden og hele tiden 
sikre os, at vi gavner kræftsagen bedst. Vi er 
ikke i gang med at revolutionere bestyrelses-
modellen, men vi undersøger blandt andet, 
hvordan vi kan sikre os, at arbejdet ikke 
hviler på for få skuldre. På side 8 kan du 
læse en reportage fra et interessant bestyrel-
sesmøde i Aarhus. Bestyrelsen her er langt 
fremme med at uddelegere opgaver, og det 
har de rigtig stor succes med.

Den sidste ting, jeg vil nævne er stafetterne. 
På repræsentantskabsmødet var der travlhed 
i den bod, der handlede om Stafet for Livet, 
og at se, hvordan stafetterne breder sig med 
stor hast i landet, er noget, der gør mig rig-
tig glad. Det er fantastisk at opleve, hvordan 
en sådan aktivitet kan høste anerkendelse og 
opbakning i store dele af Danmark. Hvis du 
ikke selv kender Stafet for livet, så har du en 
god mulighed for at mærke stemningen fra 
årets første stafet, på side 6.

Jo, denne tid på året er rigtig god. Rigtig 
god læselyst.

  

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

Den gode energi
breder sig
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Vil du hjælpe dem, 
der kæmper med brystkræft?

Knæk Cancer 2014

Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre

Lørdag den 4. oktober er Lyserød Lørdag, og du kan være med til at gøre din by  
lyserød sammen med andre frivillige og erhvervslivet i din by. Vi har brug for  
frivillige arrangører, der har lyst til at lave arrangementer i lokalområdet. Lyserød 
Lørdag afholdes i år for 7. gang og indsamlingen og deltagelsen stiger stødt hvert år. 

Kræftens Bekæmpelse og TV 2 ønsker igen i år at forene dan-
skerne i kampen mod kræft og samle penge ind til forskning, 
forebyggelse og patientstøtte. Det sker i hele uge 43, og vi afslutter 
ugen med et stort indsamlingsshow på TV 2 den 25. oktober. Vi 
glæder os til at følge de mange flotte lokale aktiviteter. Vil du støtte 
op om Knæk Cancer, så læg så mange af efterårets aktiviteter som 
muligt i uge 43. Læs mere om Knæk Cancer på frivillig.dk og i 
Frivillignyt i august. 

I Kræftens Bekæmpelse har vi et mål om at runde 500.000 med-
lemmer. Det sætter vi fokus på i juni blandt andet med en film, 
der vises i landsdækkende medier. Pernille Fischer Christensen 
har instrueret filmen pro bono og målet med kampagnen er 
naturligvis, at vi bliver flere, så vi kan stå stærkere i kampen mod 
kræft. 

Hold øje, mand!
En måling af kampagnen  
Hold øje, mand! viser:

 72 % har set kampagnen.
 50 % oplever, at kampagnen har 

 givet dem ny viden og gjort tarm-
 kræft mindre tabubelagt.

 Mere end hvert tredje er blevet 
 mere opmærksom på symptomer 
 på tarmkræft.

Frivillige over hele landet er i fuld gang 
med at bære kampagnen ud lokalt. 
Man kan bl.a. møde Hold øje, mand! 
på mange  af stafetterne hen over de 
næste måneder.

PRO BONO  
TITEL
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KOM NU  
AFSTED  

TIL LÆGEN  
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|   PATIENTSTØTTE

– Vores budskab er enkelt: Kom nu afsted til lægen – for det er 
skide ærgerligt at komme for sent! Sådan lyder det fra John  
(ved billardbordet) og Mogens (i stolen).

KOM NU  
AFSTED
TIL LÆGEN,  
MAND!
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– Undskyld jeg forstyrrer, men vi er her i dag 
for at fortælle lidt om mænd og kræft. Når I  
er færdige med jeres frokost, så kom over til 
os, så kan vi fortælle lidt mere om, hvorfor det 
er vigtigt at gå til lægen.

Vi er på Danfoss på Als i frokostpausen. 
Kantinen er godt fyldt op, og mange nysger-
rige blikke følger de to fremmede mænd, der 
har taget opstilling ved et af kantinens borde. 
Mogens Koefoed, der er frivillig i Kræftens 
Bekæmpelse og selv har kræft, går rundt for at 
få mændene i snak. 

– Mænd har 18 % større risiko for at få 
kræft, og de har 40 % større risiko for at dø af 
kræft end kvinder, så det står ret skidt til. Hvis 
bare vi kan få én mand til at gå til lægen, så er 
målet nået, fortæller Mogens Koefoed.

Mænd er ikke meget for at tale om 
sygdom
Mogens Koefoed og John Stærk Hansen, der 
også er frivillig og tidligere kræftpatient, har 
stillet en computer op på et bord i kantinen, 
hvorpå der kører et slideshow med informa-
tion om, hvilke symptomer, man skal være op-
mærksom på for at opdage kræft i tide, og om 
mænds overdødelighed, når det handler om 
kræft. Rundt om på Danfoss hænger plakater, 
der fortæller om rejseholdet, som Mogens og 
John kalder deres projekt. Alligevel er det ikke 
mange mænd, der kommer af sig selv for at 
høre mere.

– Mænd er typisk ikke meget for at tale om 
sygdom eller for at være syge. Det er kun når 
vi har influenza, at vi lægger os på sofaen og 
gerne vil have omsorg, fortæller John Stærk 
Hansen og Mogens supplerer: 

– Når det pludselig bliver mere alvorligt, 
som f.eks. kræft, så mister man kontrol og 
mange føler, at de mister deres mandighed. Og 
det var bestemt heller ikke spor sjovt at sidde 
i en morfintåge og ingenting kunne. Men vi 
mænd skal altså være langt bedre til at lægge 

mærke til ændringer i vores krop og så gå til 
lægen.

Tre mænd finder vej hen til bordet, hvor 
John står. John fortæller lidt om sin egen 
kræftsygdom og om, hvordan han fandt ud af, 
at han havde kræft. De lytter interesseret og 
fortæller derefter om en kollega, der netop er 
blevet opereret for kræft og en anden, der er 
død af sygdommen. En fjerde mand kommer 
til og stiller sig op og lytter til Johns fortælling. 
De er meget interesserede. Stemningen er let, 
og de griner, da John med et smil siger:

– De, der siger, de er raske er bare ikke 
blevet undersøgt godt nok.

Ideen opstod i mandeprojektet i 
Århus
Mogens Koefoed og John Stærk har mødt 
hinanden på Kræftrådgivningen i Århus i 
et mandeprojekt, som er startet op af Kræf-
tens Bekæmpelse i samarbejde med Århus 
Universitetshospital. Når en mand i Århus får 
konstateret kræft, fortæller lægen eller sygeple-
jersken, at han kan få en frivillig mentor, og at 
han kan deltage i en række netværksaftener på 
Kræftrådgivningen i Århus. 

Mentoren er en frivillig mand, der selv har 
haft kræft, og derfor kan svare på nogle af de 
konkrete spørgsmål, mændene kan have om 
sygdom, behandling, hvordan man får styr 
på tankerne, får talt med familie og venner 
osv. Hver anden onsdag arrangerer mændene 
selv en netværksaften, hvor de spiser sammen 
og hører et oplæg, der kan handle om alt lige 
fra parforhold til motorcykler. Og så spilles 
der ellers billard, en enkelt øl eller to nydes 
alt imens mændene udveksler erfaringer om 
kræft. 

John og Mogens er begge mentorer og 
kommer til netværksaftnerne. En aften præ-
senterede Mogens sin ide om Rejseholdet, og 
John meldte sig som partner. Foreløbig har de 
besøgt Danish Crown, i dag er de på Danfoos 

og er også i dialog med Grundfoss og andre 
store virksomheder.

– Ved at komme ud på de store mandear-
bejdspladser, håber vi at kunne være med til  
at bryde nogle tabuer om sygdom. Mænd 
identificerer sig typisk med deres arbejde, 
og når man bliver alvorligt syg, kan det være 
svært at passe sit arbejde. Derfor skal vi have 
snakken ind på arbejdspladsen, fortæller  
Mogens Koefoed.

Håber andre frivillige vil oprette 
lignende rejsehold
Mogens Koefoed har haft kræft i halsen. Han 
blev raskmeldt, men året efter følte han sig 
syg igen. Han var sikker på, at han havde 
prostatakræft og gik derfor til lægen, der dog 
afviste, at Mogens var syg. Men to år efter fik 
han så konstateret prostatakræft. Og da var det 
uhelbredeligt. Så Mogens kender statistikken 
alt for godt på egen krop.

Mogens og John vil rigtig gerne inspirere 
andre mænd rundt om i landet til at oprette 
lignende rejsehold, så alle de store mandear-
bejdspladser kan få besøg af frivillige mænd, 
der på egen krop har oplevet at få konstateret 
kræft.

– Det betyder noget, at vi er frivillige, og 
at vi selv har haft sygdommen. Vi kommer 
ikke med løftede pegefingre, vi kommer med 
en personlig historie, fortæller John Stærk 
Hansen.

– Vores budskab er enkelt: Kom nu afsted 
til lægen – for det er skide ærgerligt at komme 
for sent! Og selvom lægen siger, der ikke er 
noget galt, så skal man ikke give op, hvis man 
selv kan mærke ændringer i sin krop. Ingen 
andre skal udsættes for det, jeg har oplevet, og 
derfor er vi her i dag, slutter Mogens.

To frivillige mænd har sat sig selv på en opgave. De vil have langt flere mænd til at gå til læge 
i tide. Derfor rejser de nu rundt til forskellige mandearbejdspladser, hvor de dels fortæller om 
deres egen kræftsygdom og dels sætter tal på den dystre sandhed, at alt for mange mænd dør 
alt for tidligt af kræft.
AF CHARLOTTE TAARNHØJ DAHLSTRØM  |  FOTO: KAARE VIEMOSE

KOM NU  
AFSTED
TIL LÆGEN,  
MAND!
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STAFET 
FOR 

LIVET 
I SILKE-
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”Kræft forbindes tit med død, 
elendighed og smerte, men det 
kan også vendes til håb, glæde 
og livskvalitet”.
Sådan blev ’Stafet for livet’ indledt af fighter 
Ilse Nygaard, som traditionen tro var iført 
den gule T-shirt, som kræftramte og overle-
vere bærer på dagen. Og en glædens dag var 
det så sandelig, da ’Stafet for livet’ blev skudt 
i gang i Silkeborg lørdag d. 24. maj med 451 
deltagere.  

Jeg ankom til pladsen på en overskyet 
forårsmorgen, og man kunne straks mærke 
spændingen i luften. Alle vidste, at der var 
noget større under opsejling, mens de sidste 
forberedelser inden start blev gjort. 

Jeg bevægede mig stille og roligt rundt 
mellem de forskellige hold, og faldt i snak 
med fighter Lis Holm fra ’team Holm-Vel-
bæk’. Lis og hendes holdkammerater havde 
gjort en kæmpe indsats, hvor konkurrencer, 
spil samt donationer kunne udløse gaver fra 
alt fra det lokale supermarked, som støttede 
med guldkarameller, til nabokonens fint de-
signede øreringe samt hjemmelavede ’bryst’-
muffins. – Det betyder meget, at fortælle 
om min sygdom og fortælle, hvad man kan 
gøre, når døden banker på døren, forklarede 
Lis. ’Stafet for livet’ er netop i denne sam-
menhæng en vigtig ramme for erfaringsud-
veksling for mennesker med kræft tæt inde 
på livet, hvilket jeg selv kunne mærke, som 
pårørende til en mor med brystkræft. 

Ved siden af Lis’ hold var ’team Cille 
mega sej’ fra Kragelund. Et hold, der var stil-
let til ære for fighteren Cille. – Vi er der for 
at støtte op om hende og vise, at vi er der for 
hende som lokalsamfund, når hun kommer 
hjem, fortæller holdkaptajn Anne Holm. 
Det var en rørende oplevelse, at se, hvor 
stor opbakning de pårørende gav Cille; selv 
klassekammeraterne havde holdt loppemar-
ked over deres brugte ting og indsamlet hele 

1.800 kr. – Vi gjorde det for at støtte vores 
veninde, lød det fra Sofie Guldborg Zargari.   

Da klokken nærmede sig start var der 
lagt op til fælles opvarmning, og ud af telt- 
ene sprang et virvar af folk i farvede hold- 
T-shirts: røde, lilla, grønne, sorte, hvide og 
ikke mindst de gule fightere. Det var utrolig 
stærkt, at se hvordan folk smilede og lo, 
mens opvarmningen fortsatte og deltagerne 
delte high-fives ud til hinanden.   

Kort før start lød Gnags’ sang over plad-
sen med teksten ”det er den dejligste morgen 
i 100 år og jeg lever” og det gjorde vi virke-
lig. Hele dagen var præget af en slags trodsig 
fandenivoldskhed, hvor de hårde tider blev 
vendt til det gode. 

Som stafetten blev sat i gang, brød solen, 
nærmest symbolsk, frem fra skydækket 
og skinnede på deltagerne. Stafetten blev 
som altid indledt med fighterrunden, hvor 
deltagerne blev klappet rundt. Blæserorke-
steret førte an efterfulgt af fighterne og de 
pårørende. 

Et højere formål
Det var en dag fyldt med god stemning, hvor 
sammenhold og livsglæde var i højsædet. Vi 
var der alle for et højere formål, nemlig for at 
ære og hylde dem, som kæmper og dem, som 
har tabt kampen. Og det sammenhold, der 
blev udvist fra ikke mindst deltagerne, men 
også de mange sponsorer, der på hver deres 
måde havde støttet, var overvældende. Den 
livskraft, som hele dagen var gennemsyret af, 
rørte mig dybt. Dét, at opleve, at der er an-
dre som mig, der har kræft tæt inde på livet, 
og ikke lader sig kue, var noget helt specielt. 
Det var så utrolig livsbekræftende at være en 
del af – at fejre livet sammen.    

Tilbage står jeg lamslået af en fantastisk 
oplevelse med en følelse af håb og med lyst 
til mere. Længe leve livet. 

AF MALENE VINBERG JOHANSENR  |  FOTO: FEDJA SALIHBASIC

GLÆDE, LATTER  
OG LIVSKVALITET
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Aarhus lokalforenings bestyrelse  
består af (bagerst fra venstre) Karsten, 

Sabrina og Morten, Thomas (i midten) og 
forrest Louise, Lone og Britta.
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Sløjfen er med til Aarhus Lokalforenings 
bestyrelsesmøde i maj. Dagsordenen er alen-
lang, så alt tyder på, at det bliver et travlt og 
spændende møde. 

– Hvornår skal vi tage runden?, spørger en 
af bestyrelsens unge medlemmer og fortsætter. – 
Kan vi ikke gøre det mens vi spiser, for så varer 
mødet ikke så lang tid? ’Runden’ er en af besty-
relsens faste punkter, hvor hvert medlem fortæl-
ler, hvordan de har det. Bestyrelsen beslutter 
at tage runden sammen med spisningen, som 
foreslået. Og så er mødet i gang og stemningen 
sat. Effektivitet, ansvarlighed og viljen til at gøre 
en forskel er mødets bagvedliggende drivere. 

Åben og ærlig dialog
I Aarhus lokalforenings bestyrelse siger man 
sin mening også selvom den ikke er magen til 
de andres. For eksempel er der, under punktet 
’Budget’ fokus på et dyrt arrangement. – Næ-
ste år skal vi nok overveje om det er pengene 
værd, siger en. – Det er helt tåbeligt at se 
sådan på det, siger en anden. Og han uddyber:  
– Det var et sats, og vi er først nu ved at løbe 
arrangementet i gang, så det må vi acceptere 
som en omkostning. Det tygger gruppen på, 
hvorefter et tredje bestyrelsesmedlem afslutter 
debatten med et konstruktivt forslag. -Kan vi 
ikke aftale, at vi til næste år har mere fokus på 
PR, så der er flere der kender til arrangementet?

Grin og frustrationer går hånd i hånd
Snakken går og aktiviteterne debatteres. Og så 
har formanden og næstformanden et punkt, 
der handler om samarbejdsaftaler. – Vi har 
snakket om, at vi godt kunne tænke os at ind-
føre samarbejdsaftaler, når vi starter nye aktivi-
teter op. En skriftlig aftale, hvor begge parter 
får sort på hvidt, hvad der ligger i opgaven og 

hvilket ansvar man har, fortæller næstforman-
den. Og det viser sig, at idéen er opstået over 
lang tid, og løbende bliver aktuel fordi det 
ikke er alle opgaver, der bliver fulgt til dørs. 
Bestyrelsen er god til at uddelegere opgaver 
til frivillige, der påtager sig et ansvar med at 
koordinere og samle frivillige. Det er uden 
tvivl en af bestyrelsens styrker. For det betyder, 
at det ikke er bestyrelsesformanden eller besty-
relsen, der selv udfører alle opgaver. Men det 
er selvfølgelig også dér, hvor bestyrelsen bliver 
sårbar. For en gang imellem bliver opgaverne 
ikke fuldført. – Hvad er jeres holdning til at vi 
indfører aftaler, spørger næstformanden. Og 
resten af bestyrelsen bakker idéen op. – Det er 
godt, fortsætter næstformanden, for jeg tror, vi 
kan undgå nogle frustrationer og bruge vores 
energi bedre, når vi ved, hvad vores roller er og 
hvad vi vil med de enkelte aktiviteter.

Den faste ’runde’
Mødet er en kamp mod tiden. Flere af be- 
styrelsesmedlemmerne har aftaler lige efter 
mødet og samtidig er der vigtige emner på 
dagsordenen, som ikke kan vente med at blive 
debatteret. Men ’runden’, hvor alle fortæller, 
hvordan de har det, består. Og emnerne favner 
bredt. Vi går fra en nærtstående eksamen, 
ny bolig, udfordringer fra joblivet, sejlture, 
taknemmelighed over livet og solnedgange 
til et sygt familiemedlem, kajakroning og en 
brudekjole, der snart skal i symaskinen. Det er 
glæde og bekymring der blander sig i et forum 
af nærvær, tydelig omsorg og tillid. Og når 
formanden evner at fortælle, hvordan hun har 
det på rekordtiden 1 minut og 33 sekunder, så 
er begejstringen og roserne store. 

Klokken nærmer sig 19 og medlemmerne i 
bestyrelsen skynder på processen, men bevarer 

roen, og den konstruktive energi. Her hersker 
der ikke tvivl om, at bestyrelsen bestrider en 
vigtig rolle og at hvert bestyrelsesmedlem er 
uundværlig for at kunne løse de mange opga-
ver. Bestyrelsen når i mål nogenlunde til tiden, 
og det virker faktisk som om de glæder sig til 
at se hinanden igen om få dage.

 Personligt kendskab: Brug en hel dag, hvor 

I mødes et hyggeligt sted, gå en god tur og spis 

noget dejligt mad. Det er så vigtigt, at man kender 

hinanden godt, så man har tillid til hinanden, har 

en åben dialog og kan hjælpe hinanden. 

 Ansvarsområder: Definér specifikke ansvarsom-

råder for alle bestyrelsesmedlemmer. 

 Uddeleger opgaver: Fordel ansvaret på mange 

personer – også frivillige, der ikke er i bestyrelsen. 

Det nytter ikke noget, at formanden bærer ansvaret 

alene. En stor del af bestyrelsens arbejde er at finde 

andre frivillige, der kan tage et ansvar selv. 

 Aldersspredning: Vær mangfoldig. Sørg for, 

at der både er medlemmer under og over 35 år og 

gerne både mænd og kvinder. 

 Kemi og humor: Er der god kemi i gruppen og 

er der plads til grin? Så er det et vigtigt skridt i den 

rigtige retning.

 Hurtige debatter: Bruger man lang tid på 

at diskutere petitesser, så ansku det som en 

alarmklokke. Det betyder, at der er grobund for en 

anden form for dialog til møderne.

 Konsulenter: Brug områdekonsulenterne til 

sparring og hjælp.

 Skiftende ordfører: Lad rollen som ordfører gå 

på omgang fra møde til møde. Så er der variation i 

møderne og alle kommer til orde. 

VI GRINER MEGET
– Nu bliver vi landskendte som ’den intime bestyrelse’, lyder det grinende fra et af de mandlige 
bestyrelsesmedlemmer, mens fotografen beder bestyrelsen om at rykke endnu tættere sammen. 
Kommentaren gribes straks af gruppen, som byder ind med kække bemærkninger i flæng. Grin og 
god energi er noget af det, der træder tydeligst frem i mødet med bestyrelsesgruppen fra Aarhus.
AF METTE HØJRUP KJÆR  |  FOTO: DAS BÜRO

Bestyrelsesmøde i Aarhus lokalforening

AARHUS LOKALFORENINGS 
BEDSTE RÅD TIL EN VELFUNGERENDE 
BESTYRELSE:
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Når du køber en ny bolig, kan du risikere at 
udsætte dig selv for kræftfremkaldende stoffer 
fra gammel røg. Tobaksrøg fra en tidligere 
beboer eller naboen kan nemlig have forure-
net boligen. Når der bliver røget indendørs, er 
det ikke kun møbler og tæpper, der forurenes, 
men også tapet, paneler, loft og gulv suger 
røgens skadelige stoffer til sig. Stofferne kan 
efterfølgende blive frigivet til luften, hvorved 
nye kræftfremkaldende stoffer og forbindelser 
dannes. 

I en ny undersøgelse, ”Danskernes Udsæt-
telse for Tobaksrøg 2013”, svarede 34 %, at 
de ikke vil købe en bolig, hvor den nuværende 
ejer har røget indendørs. 32 % ville bede om 

et nedslag i prisen og 29 % svarede, at de  
ikke ville have bekymringer med at købe en 
bolig, der er forurenet med gammel røg. 

Hjælp med at udbrede viden om 
gammel røg
Som frivillig kan du bidrage til at udbrede 
viden om, at gammel røg forurener længe 
efter, at cigaretten er slukket,  og hvorfor det 
er vigtigt, at der ikke ryges indendørs. Har du 
idéer til, hvordan du som frivillig kan arbejde 
med tobaksforurenet luft og gammel røg, så 
er du velkommen til at ringe til Sofie Lund på 
tlf.: 3525 7685 eller sende en mail: soflun@
cancer.dk  

 Du kan læse mere om gammel røg og  
tobaksrøg i omgivelserne på rensluften.dk. 

TOBAKSFORURENINGEN  
SLUTTER IKKE, 
NÅR CIGARETTEN SLUKKES 
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at mindske danskernes udsættelse for kræftfremkaldende 
stoffer i dagligdagen. Derfor arbejder vi for at rense luften for tobaksrøg både inde og ude.

AF SOFIE LUND   |  FOTO: COLOURBOX

Kilde: Danskernes Udsættelse for Tobaksrøg. Gallup for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, 
Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse. August 2013.  

Hvad er gammel røg? 
Når der bliver røget indendørs i en 

bolig, bliver luften og omgivelserne 
forurenet med tobaksrøgens giftige 

stoffer. De skadelige stoffer fra 
tobaksrøgen fordeler sig i alle rum, 

og sætter sig på alle overflader f.eks. 
møbler, tæpper, tapet, paneler, loft 

og gulv. Stofferne kan efterfølgende 
blive frigivet til luften, hvorved der 

dannes nye skadelige og kræftfrem-
kaldende stoffer og forbindelser.
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NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MARIANNE VESTERGAARD

’Det gode helbred’ er titlen på en ny og anderledes kogebog med madopskrif-
ter, som bygger på 20 års forskning i, hvad man skal spise for at undgå kræft. 
Kogebogen er skrevet af to forskere i Kræftens Bekæmpelse, Anne Tjønneland 
og Anja Olsen, og opskrifterne har de udviklet sammen med kok og køkken-
chef Jens Jepson, der driver Kræftens Bekæmpelses kantine i hovedkvarteret i 
København.

I første del af bogen fortæller forfatterne om den viden, man har fået om 
kost og sundhed gennem Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøg-
else, ’Kost, Kræft og Helbred’, hvor over 57.000 danskere i 1990’erne leverede 
detaljerede oplysninger om deres kost- og livsstilsvaner samt gav blod- og 
urinprøver til en stor biologisk bank. Den undersøgelse har givet masser af 
ny viden om kost og kræft, og det er den viden, som kogebogens opskrifter i 
bogens anden del bygger på.

– Kost, Kræft og Helbred har været en stor gave til forskningen fra den 
danske befolkning. Den enorme vidensbank, som vi har samlet med årene, 
har været til uvurderlig hjælp for kræftforskningen, og kogebogen må gerne 
ses som vores tak til de mange danskere, der har brugt tid og kræfter på at  
deltage i undersøgelsen eller på at samle penge ind, siger den ene af forfat-
terne, seniorforsker Anja Olsen. 

Kogebogen, som udgives af 
Politikens Forlag, henvender 
sig både til folk, som vil leve 
sundt og undgå kræft – men 
også til folk som har haft kræft 
og gerne vil ændre kostvaner. 
Dog ikke til kræftpatienter, der 
kæmper med følgevirkninger 
af sygdom eller behandling, 
og derfor har brug for særlig 
kostvejledning. 

’Det gode helbred’ koster i  
249 kr. i Kræftens Bekæmpelses 
webshop.

Forsker i Kræftens Bekæmpelse Ole Raaschou-Nielsen er blevet udnævnt til såkaldt adjungeret professor ved Insti-
tut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. ’Adjungeret’ betyder ’forbundet med’, og adjungeret professor er en 
ærestitel, der gives til en forsker for at anerkende hans faglige indsats og samtidig knytte ham tæt til universitetet. 
Ole Raaschou-Nielsen er leder af forskningsgruppen for Arbejde, Miljø og Kræft i Kræftens Bekæmpelse, og han har 
blandt andet forsket i, hvad det betyder for menneskers helbred, når vi udsættes for luftforurening, støj, radon, elek-
tromagnetiske felter og forskellige kemiske stoffer, som mistænkes for at give kræft. Han har i mange år samarbejdet 
med forskere ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

FORSKNING OMSÆTTES I LÆKRE  
MADOPSKRIFTER

FORSKER I KRÆFTENS BEKÆMPELSE BLIVER ADJUNGERET  
PROFESSOR VED AARHUS UNIVERSITET

KRÆFTSYGE MÆND HAR 
STOR GLÆDE AF AT STØTTE 
HINANDEN
Mange mænd med kræft har det unødvendigt 
dårligt, fordi de ikke får den støtte og hjælp, 
som de har brug for. Derfor samarbejder 
Kræftrådgivningen i Aarhus med udvalgte 
læger og sygeplejersker på Aarhus Universi-
tetshospital i et forsøg, som har til formål at 
finde frem til de former for hjælp og støt-
tetilbud, der tiltrækker mænd. Når en mand 
i Århus får stillet diagnosen kræft, så fortæller 
lægen eller sygeplejersken ham, at han kan få 
en mentor – en frivillig mand, der tidligere 
selv har haft kræft – og han kan også deltage 
i en række mandeaftener på Kræftrådgivnin-
gen. Disse aftener arrangeres af mændene selv 
– ofte spiser de sammen, og efterfølgende er 
der typisk et oplæg, der kan handle om alt fra 
motorcykler til parforhold.

En midtvejsevaluering af projektet viser, at 
der er stor tilfredshed med de nye tilbud. Den 
endelige evaluering kommer i juni 2014, men 
allerede nu er det besluttet, at mandeprojektet 
fortsætter i Aarhus, og håbet er, at man kan 
udbrede det til andre af Kræftens Bekæmpel-
ses rådgivninger, så mange flere kræftramte 
mænd rundt om i landet kan få en mentor. 
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REPRÆSEN-
TANTSKABS- 
MØDET 2014
I solkinsweekenden den 24-25. maj 2014  
mødtes delegerede til årets repræsentant-
skabsmøde.

AF METTE HØJRUP KJÆR  |  FOTO: HANS CHRISTIAN HARTUNG

Knap 400 mennesker, herunder lokalforeninger, hovedbestyrelsen og 
præsidiet, som tilsammen udgør foreningens øverste ledelse, mødtes til 
de årlige drøftelser.

I år var der særlig fokus på, hvordan vi i fremtiden sikrer en mangfoldig 
frivilliggruppe. Tanken er, at vi med en mangfoldig frivilliggruppe kan 
nå ud til en større del af befolkningen. For eksempel virker det godt, 
når det er unge, der besøger skoler med forebyggelses-budskaber. Eller 
når mænd taler om kræft på arbejdspladser med mange mænd. Ønsket 
om en mangfoldig frivilliggruppe afspejler et af Kræftens Bekæmpelses 
2020-mål, nemlig det, der hedder ’Alle’. Og i Alle-målet ligger der et 
ønske om, at alle skal have mindsket risikoen for kræft og have del i de 
bedste behandlingsresultater.

Knæk Cancer 
kører i uge 43. 

Linda Nielsen, 
præsident.

Seks nye medlemmer i hovedbestyrelsen:
Johannes Gaub, Marianne Nord Hansen,  
Birgit Jonassen, Mette Linnemann, Jette Lyngholm 
og Kirsten Halskov Madsen er nye navne i Kræftens 
Bekæmpelses hovedbestyrelse. 

Tre genvalgte medlemmer i hoved- 
bestyrelsen:
Helle Ibsen, Jørgen Nielsen og Michael Vad.

Vicepræsisdenten genvalgt:
Per Larsen blev genvalgt som vicepræsident 
 i foreningen. 

Hold Øje, mand – nu med toilet. Tid til debat. 
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Vicepræsident, Per Larsen og Dorte Schori fra Varde 

Frivilligledelse. Måske et kursus for dig? 

TRE  
HURTIGE

SRI SAI DAS, RUDERSDAL LOKALFORENING

Frivilligledelse fylder mere og mere i Kræftens Bekæmpelse. Hvad tænker du om det? 
– Det er en spændende måde at lede frivillige på, for det kan være svært at  
motivere frivillige. Krætens Bekæmpelse er en meget emotionel organisation,  
og det kræver en mental styrke at udføre sit arbejde som frivillig. 
   
EJNAR FRØKJÆR, THISTED LOKALFORENING

Hvad synes du om repræsentantskabsmødet i år?
– Det er super fint. Det er dejligt at mærke det store fællesskab.
I år har det handlet meget om mangfoldighed. Hvad tænker du om det?
– Det er godt, at vi bliver aktiveret i tvungne drøftelser og sættes i arbejde  
under relevante overskrifter. Vi skal netop have fat i en bredere gruppe af  
frivillige, fx unge og danskere med anden etnisk baggrund.

ANITA SKOV, HADERSLEV LOKALFORENING

Bruger du frivillig.dk i din hverdag?
– Ja, når der er brug for det.
I hvilke situationer bliver du glad for at have frivillig.dk?
– Når jeg har brug for oplysninger, som jeg kan finde derinde. Det var fx smart, 
at jeg kunne tjekke op på indholdet af repræsentantskabsmødet på frivillig.dk.

Sol og Alkohol i begrænsede 
mængder.
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

Nytårsløb
Over 450 personer løb den 31.12.2013 til fordel for Kræftens Bekæmpelse, et utal af frivil-

lige og sponsorer gjorde en kæmpe indsats og 25.000 kr. går til KB. Der var 470, der løb det 

nye år ind i Holbæk. Det er rekord med 130 flere deltagere end i 2012. Løbet indeholder 

ruter i forskellige distancer lige fra en halv maraton til gåtur på godt 5 km. Holdene sendes 

af sted på forskellige tidspunkter, således at alle kommer hjem til mål indenfor 5 – 10 min. 

Det gælder ikke om at komme først, men om at deltage. Når alle er færdige med at løbe el-

ler gå, står den på hygge med champagne og kransekage, kakao, frugt og andre gode ting.  

I år var der omkring 40 gevinster, som er doneret af en lang række sponsorer. Og løbet gav 

25.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Stand up til fordel for landsindsamlingen
Den 17. marts  var der stand-up til fordel for Landsindsam-

lingen på Kulturstationen i Vanløse. Her optrådte Karsten 

Green, Anders Stjernholm, Morten Wichmann, Mikkel Klint 

Thorius og Thomas Wivel gratis, og overskuddet fra billetind-

tægterne blev 17.455 kr.   

Mandehørm i Karup
Nuværende og tidligere kræftramte 

mænd fra Holstebro mødes hver måned 

i netværksgruppen Mandehørm. I maj 

besøgte gruppen Karup Flyvestation, 

snakkede med piloterne og mærkede 

suset. Der er bred enighed om, at det er 

givende at deltage i gruppen. – Denher 

oplevelse kan jeg leve længe på, sagde 

en af deltagerne på vej hjem i bussen.

Kunstmaler i Odsherred
Kunstmaler Bettina Dreier Andersen støtter trofast op om 

Odsherred Lokalforening. Her donerer hun salget af et 

maleri til lokalforeningens arbejde. På billeder ses kunst-

ner, køber og lokalforeningsformand Lise Højgaard.
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350 fitnessudøvere svedte for landsindsamlingen
I løbet af et døgn d. 5.-6. april trænede 350 glade Les Mills-

motionister i DGI-Huset i Herning til fordel for Kræftens 

Bekæmpelses landsindsamling. Deltagerne stillede op i hold, 

og sørgede for på skift at være i gang med træningen. Det gav 

et flot overskud på 237.615 kr. for eventen, som arrangørerne 

overrakte til lokalforeningen i Herning.

Børn tegner om sorg på Stafet For Livet
Projekt OmSorg holder i samarbejde med Stafet For 

Livet en stor tegnekonkurrence om sorg på mange 

af årets stafetter. Alle børn under 18 år kan deltage 

med en tegning inden for temaet sorg. Præmieover-

rækkelsen foregår den 21. oktober  og vinderne invi-

teres sammen med deres klasse eller børnehavestue 

til en festlig præmieoverrækkelse med mad, drikke 

og underholdning.

Soluge i Holmsland  
Lokalforening
I Hvide Sande og Kloster har 190 børnehavebørn og 120 

børn fra skole og fritidsordninger haft fornøjelsen af solu-

gen. Som man kan se på billedet, var især de store børn 

glade for solskattejagten. 
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Kirsten Skagstrup på 69 år har lavet frivilligt 
arbejde for Kræftens Bekæmpelse i adskillige 
år. Det startede med en raslende bøtte i 1996, 
hvor hun var frivillig indsamler, og siden dag er 
opgavemængden og ansvaret vokset markant. I 
dag er hun formand for Kræftens Bekæmpelses 
lokalforening i Skive, hvor hun står for en del 
arbejdsopgaver.  Det seneste fokus i lokalforenin-
gen har været tarmkræft-kampagnen: 

– Jeg synes, at det var så tamt at bare at stå 
med brochure og materiale. 

 Vi manglede en ny vinkel på tingene. Og så 
fik vi det skur, og vi tænkte det prøver vi, siger 
Kirsten Skagstrup.

 Kirsten Skagstrup savnede noget, der kunne 
fungere som blikfang til kampagnen og give op-
mærksomhed, og det gav toiletskuret i høj grad.

 
Blandede reaktioner
Reaktionerne på toiletskuret har været varierende 
blandt de lokale beboere i Skive, men det har 
skabt kontakt til folk: 

– Det har betydet, at vi er kommet i snak  
med folk. Der var nogle, der synes: ’Jamen det 
her er nærmest blasfemisk. Det kan man ikke 
tillade sig. Man kan ikke lave sjov med sådan 
et alvorligt emne’. Men fis og ballade er et godt 
udgangspunkt for en oplysende samtale om 

et alvorligt emne som tarmkræft, og det lyk-
kedes. Efter det gode grin kunne den gode snak 
begynde, forklarer Kirsten Skagstrup.

 Toiletskuret fungerer både som blikfang,  
men det gør også især mænd opmærksomme på, 
at det er vigtigt at tjekke efter, når man har været 
på toilettet. 

– Når man har fået tørret smilet af læben, så 
kan man godt se, at der ligger noget bagved det, 
som måske kunne få en til at lette sig fra sofaen 
og tage til lægen.

 
’Jeg ved, at jeg gør gavn’
Motivationen for Kirstens frivillige arbejde ligger 
blandt andet i den viden, som hun får igennem 
det frivillige arbejde for Kræftens Bekæmpelse: 

– Det er interessent på mange måder. Du får 
indblik i en masse ting, og man kommer på kur-
ser, og det har jeg rigtig godt kunne lide. Jeg har 
altid haft en naturlig nysgerrighed. Jeg har også 
følt, at jeg gør gavn, det er der ingen tvivl om, 
fortæller Kirsten Skagstrup, der har planer om at 
give formandsposten videre efter 2015.

– Jeg synes, at jeg har aftjent min værnepligt 
inden for frivillighed i Kræftens Bekæmpelse, så 
fremover bliver det mindre ad hoc-opgaver, jeg 
kommer til at tage, afslutter Kirsten.

I HVERT NUMMER AF SLØJFEN TEGNER VI ET PORTRÆT AF EN FRIVILLIG. HAR DU IDEER TIL EN FRIVILLIG, DER HAR 
GJORT EN SÆRLIG BEMÆRKELSESVÆRDIG INDSATS, HØRER VI MEGET GERNE FRA DIG PÅ SLOEJFEN@CANCER.DK

 
EN FRIVILLIG 

I FOKUS

COCKTAIL 
MED HUMOR 
OG ALVOR 
Toiletskuret fra ’Hold øje, Mand!’ har 
fungeret som blikfang i Skive siden 
den d. 24. April. Lokalforenings-
formand, Kirsten Skagstrup har været 
drivkræften bag et hav af projekter  
i Skive – deriblandt toiletskuret.

AF ELOHA HABIBI  |  FRIVILLIG SKRIBENT 

ID-NR: 46753




