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En materialeambassadør er en frivillig, der kom-
mer på sygehusene ca. en gang om måneden og 
opdaterer pjecer og information til kræftramte og 
pårørende. Nicola arbejder primært på Roskilde 
sygehus.

”Min morfar døde af kræft lige, da jeg var 
færdig med gymnasiet. Det var et hårdt slag for 
mig, og jeg besluttede da, at jeg ville bruge min 
tid som frivillig i Kræftens Bekæmpelse. Jeg var, 
og er stadig, meget overrasket over, hvor givende 
det egentlig er at komme på kræftafdelingerne. 
Jeg hører tit, at de ansatte er meget glade for 
vores overskud til patienter og pårørende.

Når jeg kommer på afdelingen, oplever jeg, 
at personalet har meget travlt. Det er ikke altid, 
at de når at give de sidste 10% til en patient eller 
pårørende, som gør, at de føler sig klædt på med 
nyttig information. Her kan jeg vejlede om lokale 
tilbud, og hvad der ellers er at finde af rådgivning 

og information. Og så har jeg også tid, hvis de 
har brug for en, der lytter til dem.

Jeg har altid et navneskilt på, hvor der står, at 
jeg kommer fra Kræftens Bekæmpelse– så er det 
lettere for folk at kontakte mig. Mange synes, 
at det er vanskeligt, selv at finde overskuddet til 
at søge information om deres sygdom og andre 
tilbud. Når jeg er tilstede på sygehuset, føler jeg, 
at jeg gør en forskel, når jeg oplever, de kommer 
til mig og får information. Især de lokale tilbud 
kan ændre sig fra måned til måned, og det er bare 
surt, at man melder sig til noget, hvis tilbuddet   
i mellemtiden er ophørt. Derfor er det vigtigt,  
at vi er derude og får opdateret informationen  
til de kræftramte og de pårørende.

Jeg holder mig selv opdateret via vores  
materialeambassadør-gruppe på frivillig.dk. 
Systemet er supernemt at betjene, og jeg får  
alle mine informationer her.

I HVERT NUMMER AF SLØJFEN TEGNER VI ET PORTRÆT AF EN FRIVILLIG. HAR DU IDÉER TIL EN FRIVILLIG, DER HAR 
GJORT EN SÆRLIG BEMÆRKELSESVÆRDIG INDSATS, HØRER VI MEGET GERNE FRA DIG PÅ SLOEJFEN@CANCER.DK
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Nicola Glover er 24 år, men har allerede seks års erfaring som  
materialeambassadør i Kræftens Bekæmpelse.
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I weekenden den 21.-22. maj deltog jeg for første gang som formand for Kræftens Bekæmpelse 
i det årlige repræsentantskabsmøde. Det var en stor oplevelse for mig at møde jer frivillige 
kræfter fra lokalforeningerne. Da jeg stod på scenen og kiggede på de næsten 500 deltagere i 
salen og tænkte på, at vi alle har en personlig grund til at være her da blev jeg rørt og glad på 
kræftsagens vegne. Det engagement, jeg oplever hos jer, er jeg fuld af beundring for. I har igen 
i det forgangne år knoklet med kampagner, indsamlinger, patientstøttetiltag og påvirkning af 
den politiske dagsorden. Det ser vi tydeligt på tal og statistikker, og vi mærker det på stemnin-
gen, når vi er samlet. 

Vi mærker det også, når sundheds- og ældreminister Sophie Løhde på repræsentantskabs-
mødet roste det store arbejde, I frivillige gør, og gav udtryk for, at hun oplevede det som en ære 
at få lov at deltage. Sophie Løhde talte blandt andet om kræftplan fire, med en selvfølgelighed 
som om den allerede var her, og sagde, at den ikke bare er symbolpolitik, men et udtryk for, at 
vi skal være ambitiøse med vores diagnosticering og behandling af kræftpatienter og pårørende. 

At en sundhedsminister omtaler en kommende 
kræftplan som en selvfølgelighed, kommer ikke af 
ingenting. Det har jeres årelange engagement og 
store indsats med at råbe jeres lokale politikere op 
bidraget til. Tak for det! Vi kan se, at det nytter.

Jeg vil i denne forbindelse fremhæve en sæt-
ning, som adm. direktør for Kræftens Bekæm-

pelse Leif Vestergaard Pedersen sagde i sin tale til jer: Det SKAL være sjovt at være frivillig!  
Jeg er helt enig med ham.

Vi ved godt, at engagementet er så stort hos jer, at det nogle gange kan være svært at sige 
fra. Vi ved godt, at der er mange indsatser i aktivitetsplanerne. Men lad nu være med at blive 
for stressede over det. Vi ser gerne, at I sætter de mange meningsfulde aktiviteter i gang, men vi 
vil ikke miste jer, hvis I synes, at det er mere, end I kan få tid til. Og det er altså heller ikke kun 
beløbet, der indsamles til Lyserød Lørdag, det handler om. Det handler først og fremmest om, 
at I er med til at gøre en forskel og har det sjovt sammen, mens I gør det.

Jeg var også glad for at opleve jeres deltagelse i debatten på repræsentantskabsmødet. Kun 
ved at diskutere tingenes tilstand kan vi ændre dem. Vi skal som forening også være her om 
5-10 år. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat sætter et spejl op foran os selv og spørger, om vi kan 
gøre det endnu bedre. Skal vi for eksempel knytte tættere bånd til nogle af de andre frivil-
liggrupper, der ligesom os brænder for kræftsagen? Hvad med alle de mange frivillige, der er 
engageret i Stafet For Livet? Skal de være med på repræsentantskabsmødet en dag? Jeg håber, I 
fortsat vil engagere jer i debatten om, hvordan vi kan forny os her i Kræftens Bekæmpelse i de 
kommende år.

Tak for jeres engagement, og for at jeg må være én af jer.
Dorthe Gylling Crüger, Formand for Kræftens Bekæmpelse

Med hjælp fra slikkepinde, kendte ambassadører og Kræftens Bekæm-
pelses frivillige fik kampagnen ”Cool Uden Røg” massiv opmærksom-
hed sidste år, da det blev afsløret, at de mange slikkepinde på sociale 
medier skulle vise unge, at man ikke behøver cigaretter for at være 
cool. Og succesen fortsætter i 2016.

Det sker i 2016
I år byder Cool Uden Røg på nye ambassadører, flere slikkepinde og 
gratis materialer til ungdomsuddannelser og skoler. Og alle elever i 7.-
9. klasse kan igen deltage i undervisningsforløbet og fotokonkurrencen 
Cool Uden Røg, og vinde en oplevelse for hele skolen. 

Frivillige sundhedsformidlere på skoler
Til efteråret vil unge frivillige sundhedsformidlere igen besøge skoler 
og uddannelser og gå i dialog med unge om rygning. På grundskoler 
kan eleverne gennemføre undervisningsforløbet i Cool Uden Røg 
sammen med sundhedsformidlerne. Og på ungdomsuddannelserne 

vil elevernes rygning 
blive udfordret med 
forskellige events. I 
2015 holdt frivillige 
sundhedsformid-
lere 79 events på 
ungdomsuddannelser 
og underviste 112 
skoleklasser.

Lokalforeninger 
sætter rygning 
på dagsordenen

Som sidste år spiller lokalforeninger en stor rolle for Cool Uden Røg. 
Ved at sætte unge og rygning på dagsordenen lokalt kan lokalforenin-
ger være med til at få skoler, politikere og forældre til at sætte rygefore-
byggende initiativer i gang.

Læs mere på: 
www.cooludenrøg.dk
www.frivillig.dk i gruppen ”Cool Uden Røg”
www.cancer.dk/unge-rygning/frivillige/

Kontakt
Lene W. Ringgaard, lener@cancer.dk, 35 25 76 34

COOL UDEN RØG FORTSÆTTER 
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Er du mand? Har eller har du haft kræft – eller har du bare lyst til at 
give en hånd med? Så kunne det måske være noget for dig at deltage  
i et af de mandenetværk, der de seneste år er skudt op landet over. 

De fleste mænd mødes i en kræftrådgivning, men også nogle af 
Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger har samlet grupper. Mændene 
mødes typisk hver eller hver anden uge efter fyraften. Her har de 
kræftrådgivningen for sig selv, og de tilrettelægger selv, hvad aftnerne 
skal bruges til. Ofte bliver der lavet et måltid mad, spillet spil, delt 
interesser og gode idéer til at leve med kræft. 

Mentor er et andet tilbud, vi er ved at skubbe i gang. Idéen er, at 
en erfaren kræftpatient er mentor for en mand, der lige har fået kræft. 
De mødes et par gange, og mentoren kan hjælpe med gode idéer og 
erfaringer fra sit eget forløb og introducere den nye mand til mande-
netværket.   

Kræftramte kan komme med i et mandenetværk ved at kontakte 
den nærmeste kræftrådgivning. Er du frivillig og er interesseret i at 
blive mentor, eller hjælpe med at organisere, kan du orientere dig på 
frivilligjobs på www.frivillig.dk

BRUG  STAFET FOR 
LIVET-APP’EN 
På sommerens og efteråret stafetter kan 
du bruge Stafet For Livet-app’en.

App’en er en samlet indgang, til 
stafetten for både frivillige, deltagere og 
Fightere. Første gang du åbner app’en 
vælger du din lokale stafet. Fremover 
er den så app’ens startside. Med Stafet 
For Livet-app’en får du oplysninger om din lokale stafet, 
overblik over de tilmeldte hold, program og praktiske 
informationer. App’en indeholder også en rundetæller, 
så de enkelte hold og holddeltagere nemt kan registrere 
runder. Med app’en kan der også sendes push-beskeder til 
deltagerne på den lokale stafet om eksempelvis ændringer 
i program, annoncering af underholdningsindslag med 
mere. App’en er udviklet både til IOS og Android og kan 
downloades via App Store eller Google Play. 
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Temaerne for i år omhandlede bl.a. en røgfri fremtid, bedre opfølg-
ningsforløb og patienten i centrum. Temaerne blev debatteret af 
forsamlingen både i salen og ved gruppedrøftelserne, og der kom 
mange gode bud på Kræftens Bekæmpelses fremtidige kurs i relation 
til disse emner.

Der blev også afgivet beretning fra formanden, drøftet aktivitets-
planer og uddelt priser, og så kom Per Vers og gav sit besyv med på 
scenen.

Deltagerne sagde farvel til Linda Nielsen, som har siddet sin tid ud, 
som præsident for Kræftens Bekæmpelse. Linda Nielsen har været en 
formidabel formidler på alle møder, hun har stået i spidsen for, og har 
repræsenteret Kræftens Bekæmpelse på allerfornemste vis. Kræftens 
Bekæmpelses nye præsident blev Lykke Friis, prorektor for uddan-
nelse, Københavns Universitet. Hun er allerede aktiv i kræftsagen, som 
bl.a. ambassadør for Stafet For Livet. 

Der blev ydermere sagt farvel til Kræftens Bekæmpelses egen 
Bjarne Heide Jørgensen, chef for Frivillligindsats. Efter 25 år som 
foregangsmand i de frivilliges tjeneste takkede han af til stående 
klapsalver. 

Valg til Hovedbestyrelsen

Nye ansigter er: 
Lone Bøgely, formand for Aarhus lokalforening

Jens Georg Hillingsø, klinikchef, overlæge

Jesper Rotvig Jensen, virksomhedskonsulent, cand.merc.

Børge Frank Koch, videncenterchef, formand for  

Stafet For Livet Haderslev

Mai-Britt Poulsen, adm. direktør Boston Consulting Group

Grethe Nørtoft Saaby, jordemoder 

Niels Bang Sørensen, regnskabskonsulent, formand for  

Viborg lokalforening

Fire medlemmer blev genvalgt:
Poul Hvass Hansen, byrådsmedlem, fhv. praktiserende læge

Karsten Nielsen, overlæge dr.med. 

Anni Elkjær Olesen, fhv. kontorchef

Lisbeth Winther, kommunalbestyrelsesmedlem

Glimt fra  
repræsentantskabsmødet

480 DELTAGERE VAR SAMLET TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
I KOLDING DEN 21. – 22. MAJ 2016.

AF NILLE GRY KLINGE    | FOTO: NILLE GRY KLINGE & NINA LÆRKE BELT 
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Hvad er dit overordnede indtryk af repræsentantskabsmødet 2016?
Det var et rigtig godt møde. Jeg synes især, at vores nye formand er fantastisk. Man kan 
virkelig mærke hendes engagement. Jeg synes, hun har en særlig indstilling til andre 
mennesker, som gør, at hun bare er fantastisk som formand. Og så var jeg også meget 
begejstret for den nye præsident Lykke Friis. Hun virker bare så rigtig i den rolle.

Hvad gjorde ellers indtryk på dig?
Jeg var overrasket over, hvor galt det faktisk står til med antallet af HPV-vaccinationer. 
Det er tankevækkende, at en skræmmekampagne fra medierne kan gøre så megen 
skade. Ellers interesserede jeg mig særligt for mandekampagnens stand, da vi er i fuld 

sving med at starte mandetilbud op i 
vores lokalsamfund. Derudover har jeg 
tænkt meget på de unge forskere, som 
fik tildelt juniorforskerprisen. Det var så 
imponerende, hvad de har formået i så 
ung en alder.

Hvad synes du om formen på  
repræsentantskabsmødet?
Jeg synes at det var super godt med al den 
dialog der var, både i salen, men også i  
gruppedrøftelserne. I min gruppe drøf-
tede vi et bedre opfølgningsforløb. Det 
var virkelig spændende, og vi fik løftet 
essensen af vores tanker op på et højere 

plan ved at tale om dem i grupperne. Vi havde mange gode forslag til det videre arbejde 
med opfølgningsplaner.

Hvad tager du med dig hjem fra repræsentantskabsmødet?
Der var virkelig meget, jeg kunne bruge til noget. Det var en vigtig pointe, at vi skal 
passe på vores forretningsliv og ikke løbe dem over ende med forespørgsler om hjælp. 
Jeg kan også mærke det hos os – vi skal passe på den goodwill, vi har. Derudover var 
det rart, at der kom en udmelding om at vi kun skal nå det vi magter. Det kan nogle 
gange godt være svært at nå det hele, men jeg tænker, at, hvis vi gør det godt med 
mandekampagnen og Lyserød Lørdag, så har vi også gjort en god indsats ud over de 
faste aktiviteter.

Jeg tager også den gode stemning og inspiration med mig hjem. Det er bare så godt at 
opleve, at man er en del af noget større.

ÅRETS GANG  
I LOKALFORENINGEN
AF NILLE GRY KLINGE  

AF MALENE RIIS SØRENSEN & MARIE LYKKEBO DREIER  | FOTO: SANNE VILS AXELSEN

FAKTA
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står 
bag kampagnen Fuld af liv, der skal skabe 
en sundere alkoholkultur blandt unge i 
Danmark for at forebygge kræft.

Hvert år rammes ca. 1.800 personer i Dan-
mark af en alkoholrelateret kræftsygdom. 
Alkohol øger typisk risikoen for kræft i de 
organer, som alkoholen er i kontakt med. 
Det vil sige kræft i mund og hals samt tyk- 
og endetarmen. Derudover øger alkohol 
risikoen for brystkræft blandt kvinder. 
Risikoen øges med mængden af alkohol, der 
indtages, så der er stort potentiale i at skabe 
gode alkoholvaner allerede i ungdommen. 
Målene for kampagnen er, at unge skal have 
en senere alkoholdebut, de skal drikke min-
dre, og færre unge skal drikke sig fulde.
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MORGENFEST GIVER ENERGI  
TIL UNGE OG FRIVILLIGE

For at sætte fokus på at man godt kan feste  
og have det sjovt med sine venner uden 
alkohol, arrangerede Fuld af liv-kampagnen en 
alkoholfri morgenfest på Aurehøj Gymnasium. 
Morgenfesten gjorde eleverne fulde af liv, men 
også de frivillige måtte overgive sig til den 
alkoholfri beruselse. 

Halvsløve og morgentrætte gymnasieelever, 
der har travlt med at nå første time, er ikke et 
usædvanligt syn en ganske almindelig tirsdag 
morgen. Men det var bestemt ikke de elever, 
lærerne på Aurehøj Gymnasium mødte en 
tirsdag morgen i april.

Klokken er 7.00, og en dyb bas brager ud 
af den åbne dør, som tillader et kig ind i en 
mørk gymnastiksal. Salen er proppet til randen 
af svedige, hoppende gymnasieelever med 
selvlysende maling i ansigtet, knæklys løftet 
over hovederne og Fuld af liv-tatoveringer på 
armene. 

Klokken 8.00, efter en times rave til DJ Rosa 
Luxs dybe beats, er ungdomssløvsind udskiftet 
med lysvågne unge ansigter, klar til en aktiv dag 
på skolebænken. De to Fuld af liv-frivillige,  
Patricia Verdier og Amalie Andersen, hjalp til 
ved morgenfesten. De betegner festen som en 
succes, og de glæder sig til at være frivillige igen. 

Hvorfor er I frivillige for netop  
Fuld af liv-kampagnen? 
Patricia: Jeg er frivillig, da jeg gerne vil være 
med til at give unge nogle gode vaner i forhold 
til alkohol. Det giver mig en mulighed for at 
sprede budskabet om, at fest og alkohol ikke 
behøver at hænge sammen, og at man sagtens 
kan have det sjovt med sine venner, hygge og 
feste uden alkohol. 

Amalie: Jeg synes, det er fedt, at man kan 
gå i dialog med de unge om deres alkoholfor-
brug, uden at have løftede pegefingre og holde 
længere foredrag. 

Hvad er jeres eget forhold til alkohol? 
Patricia: Jeg er selv meget mådeholden i 
forhold til alkohol og har altid været det. De 

seneste par år har jeg drukket en genstand eller 
to til særlige lejligheder, eller måske to glas 
hvidvin til maden på en hyggelig fredag aften 
med min kæreste. 

Amalie: Altså nu er det jo ikke fordi, jeg 
aldrig selv drikker alkohol. Men jeg synes be-
stemt, at mådehold er vigtigt, når man gør det. 
Jeg har gennem flere år arbejdet på en bar, og 
de ting, jeg har oplevet gennem mit arbejde, 
har virkelig fået mig til at overveje, hvor meget 
alkohol jeg selv drikker, sådan at jeg altid har 
kontrol over mig selv og mine handlinger.

Hvorfor ønskede I at være frivillige  
til morgenfesten?
Patricia: Jeg synes, at morgenfesten var et 
rigtig godt initiativ, fordi den foregik en 
tirsdag morgen og derved på alle måder var 
ude af den normale ramme for, hvornår man 
vil feste og drikke alkohol. I stedet blev det 
kædet sammen med morgenmad, kaffe og en 
sund start på dagen med dans som motion. 
Morgenfesten på Aurehøj var en succes og blev 
mødt af rigtig mange positive tilbagemeldinger 
fra elever, lærere og rektor. Så jeg er klar til at 
stå op en anden tidlig morgen for at holde en 
lignende fest på et andet gymnasium.

Amalie: Jeg valgte at være frivillig, fordi 
jeg tror på, at netop morgenfester kan være 

med til at vise unge, at man sagtens kan feste, 
danse og have det sjovt, uden det behøver at 
involvere alkohol. Samtidig giver det også et 
boost til resten af dagen. Selvom jeg havde 
været oppe siden kl. 04.30, følte jeg mig allige-
vel fuld af energi. Morgenfesten sluttede med 
smil over hele linjen; både fra elever, lærere og 
morgenfriske frivillige. 

Du kan læse mere om kampagnen på  
www.fuldafliv.dk

Formand for Faaborg-Midtfyn lokalforening, Ulla Witt, var  
til repræsentantskabsmødet i Kolding i maj.
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På en regnfuld torsdag i april besøger Sløjfen Helle Wittings drop-in pilates hold  
i kræftrådgivningen i Roskilde

AF NILLE GRY KLINGE   |  FOTO: NILLE GRY KLINGE

Holdet har eksisteret siden 2012 og består i dag af 18-20 
kræftramte i alle stadier af sygdomsforløbet. Helle er uddan-
net fysioterapeut og pilates-instruktør, og så underviser hun 
torsdagsholdet frivilligt og har gjort det, siden det startede.

Fra boldmassage til knibeøvelser
Stemningen er god lige fra begyndelsen. Helle starter roligt 
med boldmassage af fødderne, som deltagerne tager i eget 
tempo, i mens de møder op. Her er ingen stress og jag, eller 
pres om at gøre sig færdig i om-
klædningsrummet. Som Helle selv 
siger, så er en af fordelene ved dette 
hold, at der ikke er opsat mål for 
træningen – ”Jeg kan styre forløbet, 
som jeg vil og give dem, hvad jeg 
synes, jeg har lyst til, og der er 
stemning for på dagen”. Holdet er 
et drop-in tilbud, som betyder, at 
deltagerne ikke behøver at melde 
sig til eller fra; de kan komme eller 
lade være, afhængig af hvordan 
dagsformen er.

Træningen går i gang. Det er 
tydeligt, at Helle ved helt præcist, 
hvad hun gør. Det er hård men 
sund træning med fokus på de 
muskler, vi ikke vidste, vi havde. 
Der er fuld koncentration og lidt 
stille i salen, lige indtil Helle får 
nævnt, at man skal huske at knibe 
sammen i underlivsmuskulaturen. 
Så begynder snakken at gå, om 
hvornår vi husker at lave vores 
knibeøvelser. Én fortæller, at hun 
kniber, hver gang hun ser en bil 
med trailer på; så griner alle, og 
man glemmer helt, at dette er men-
nesker med alvorlige kræftdiagno-
ser. Det gør de nok også selv, og det 
lader til, at det er hele meningen med Helles engagement i 
kræftrådgivningen. 

Det skal være et frirum
Helle fortæller, at hun igennem sin karriere som fysiote-
rapeut, bl.a. på Roskilde Amts Sygehus, har oplevet, at de 
kommunale tilbud om genoptræning ikke altid er tilpasset 
kræftpatienterne. ”Problemet er ofte, at de tilbud, patien-
terne får, ikke passer ind i deres hverdag eller er den gen-
optræning, de selv efterspørger. Jeg oplever også, at det kan 

være svært for en patient selv at kontakte kommunen om 
et træningstilbud. Her i kræftrådgivningen er det mere frit. 
Man kan komme, som man vil, også selvom man er erklæret 
sygdomsfri, og alle kan være med på træningsniveauet”. 
At Helle tager hensyn til den enkelte under træningen, ser 
man tydeligt, men ellers fylder sygdom ikke meget i hendes 
timer. ”Jeg spørger ikke ind til deres helbred; ikke fordi jeg 
ikke er interesseret, men fordi dette her skal være et frirum, 
hvor man bruger sin krop og mærker, at den kan noget og er 

stærk. Efter træningen bruger deltagerne 
hinanden meget. De sidder altid og 
drikker en kop kaffe og taler sammen 
om alt muligt, men også om de ting, 
som kun de kan relatere til”, fortæller 
Helle. Vi sidder sammen med holdet 
efter træningen i de skønne rammer, 
som rådgivningen i Roskilde leverer. Her 
fortæller deltagerne om dem selv, og hvad 
træningen betyder for dem.

Helle er verdensmester i stræk
Charlotte Hansen er 49 år og er erklæret 
sygdomsfri fra en analkræft, udløst af en 
HPV-virus. Hun har gået på Helles hold 
i et års tid og kommer hver gang. ”Jeg 
oplever, at Helles træning giver mig rigtig 
meget. Jeg har en del stråleskader i un-
derlivet, og Helles fokus på strækøvelser 
giver mig en øget kropskontakt. Helle er 
simpelthen verdensmester i stræk!”.

Tove Pavitt har haft brystkræft og er 
stadig en flittig deltager på torsdagshol-
det. ”Helle er bare den bedste. Hun er 
så rolig og hensynsfuld. Træningen har 
betydet meget for mig både fysisk og psy-
kisk”. Brita Norre er 66 år og døjer med 
en kronisk kræft. Hun har gået hos Helle 
i tre måneder. Brita er selv uddannet 
afspændingspædagog og har stor respekt 

for Helles hold: ”At bevæge mig frigør mig i min krop. 
Helles program er bare super godt. Men jeg går her også for 
samværets skyld. Der er så meget, vi er bedst til at tale med 
hinanden om. Der er så mange ting, som er indforstået, når 
man har kræft”. 

Der er ingen tvivl om, at deltagerne får meget fra Helle. 
Dog mener Helle selv, at hun får ligeså meget igen: ”Hvis 
jeg kommer og er lidt træt eller mangler lidt energi, så får 
jeg det altid af at træne mit torsdagshold. Det er et åndehul 
både for dem og for mig”.

DETTE SKAL  
VÆRE ET  
FRIRUM,  

HVOR MAN  
BRUGER SIN  

KROP OG  
MÆRKER,  

AT DEN KAN  
NOGET OG  
ER STÆRK.
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Immunterapi er den fælles betegnelse for en række forskellige behandlinger, der går ud på at få kroppens eget immunsystem til at be-
kæmpe kræft. Eksperter spår, at de nye behandlinger kan revolutionere kræftbehandlingen. Endnu er man dog kun på forsøgsstadiet, og 
der er brug for meget mere forskning. Derfor har Kræftens Bekæmpelse besluttet, at 15 mio. fra den kommende Knæk Cancer-indsam-
ling skal gå til forskning i, hvordan immunsystemet kan bekæmpe kræft. Forskere kan allerede nu søge om støtte. Pengene falder oven i 
de ca. 35 mio. kr., som Kræftens Bekæmpelse i forvejen har støttet forskning i immunterapi med gennem årene. 

Ingen forældre ønsker, at deres børn skal begynde at ryge, og de 
fleste kan se det meningsløse i, at der hver dag er børn og unge, der 
tager det første sug af en cigaret. Alligevel er det næsten hver femte 
af de 15-årige i Danmark, der ryger hver dag eller ind imellem. 
Skal det tal ned, er der brug for at tænke nyt. Det gør Kræftens 
Bekæmpelse og TrygFonden nu med et stort anlagt initiativ og en 
ambitiøs målsætning om, at ingen børn og unge og højst 5 % af 
de voksne ryger i 2030. Med ’Røgfri Fremtid’ er der er lagt op til 
at afprøve nye veje og metoder, og både organisationer, borgere og 
lokale ildsjæle skal involveres. Inspirationen er hentet i udlandet, 
hvor der flere steder skyder nye partnerskaber om en røgfri fremtid 
op. Blandt andet har Irland og Sverige sat mål  om at udfase tobak 
inden 2025.

Stafet For Livet-sæsonen er i fuld gang. Allerede 
fra midten af maj har der været afholdt stafetter, 
og de sidste afholdes i slutningen af september.

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter 
fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer 
livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi 
har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet 
For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i 
kampen mod kræft.

I 2016 er der 58 stafetter landet over. Vi 
forventer, at over 75.000 danskere er involverede 
i Stafet For Livet i år som frivillige arrangører, 
holddeltagere og Fightere (tidligere og nuværende 
kræftpatienter). Det betyder, at over 1% (helt præ-
cist 1,3 %) af den danske befolkning er involveret 
i Stafet For Livet!

Internationalt er den danske succes med Stafet 
For Livet også blevet bemærket. Fra Global Relay 
For Life, som er den internationale organisation 
for Stafet For Livet, siger Managing director Bob 
Chapmann: “The Danish cancer Society continues 
to serve as a model of success for the Global Relay 
For Life Movement. We are proud to partner with 
you”. 

Og Adam Schwartz, som er Lead Volunteer i 
Global Relay For Life, kalder danskerne for rock-
stjerner: “Leave it to the Danes to be rockstars of 
the world! Not just one of the happiest countries 
– but one of the BEST Relay countries.”

Find den nærmeste stafet på stafetforlivet.dk 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE GIVER 15 MIO. KR. TIL FORSKNING I IMMUNTERAPI

DANMARK SKAL VÆRE  
RØGFRIT I 2030

STAFET FOR LIVET ER  
I FULD GANG

Tusind tak  
for indsatsen til landsindsamlingen!

28.000 indsamlere var på gaden, og over 41.000 frivillige var involveret med bl.a. udlevering 
af bøtter, tasker og foldere, samt indlevering og optælling af det indsamlede. På dagen blev 
der indsamlet 36, 5 mio. kr. Et resultat der er 1,9 mio. kr. større end sidste års landsindsam-
ling. Her er glimt fra landsindsamlingen rundt om i landet. Tusind tak jeres indsats. Vi håber,  

 I er med igen til næste år, søndag d. 2. april 2017. 

NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
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Ordet pilotkursus blev brugt adskillige gange i introduktio-
nen til dagen, og deltagerne var da heller ikke i tvivl om, at 
de var en særlig flok, og at netop deres feedback var vigtig 
for den videre udvikling af kurset. 

Forebyggelseskurset fokuserer på to ting: Hvordan man 
løfter opgaven med forebyggelsesarbejdet ude i det lokale 
miljø og, hvilke værktøjer og anden støtte man som frivillig 
har til rådighed til denne opgave.

Hvordan får man andre til at ændre adfærd?
Dagen var tilrettelagt med oplæg fra bl.a. forebyggelsesafde-
lingen, gruppedrøftelser og diskussioner i plenum. Deltager-
ne kastede sig også ud i en spontan diskussion om, hvordan 
man får andre til at ændre adfærd. Der blev eksempelvis 
diskuteret, hvorfor man ikke går til screening, og hvorfor 
mænd ikke spiser grøntsager. Temaerne varierede noget, 
men det var der også tid til, for det er en vigtig del af kur-
susformatet, at der skal være plads til erfaringsudveksling.

Kursisterne var dagen igennem meget engagerede i både 
oplæg og gruppearbejde og gav allerede på dagen positive 
tilbagemeldinger: ”Dette er mit første kursus som formand. 
Som ny kan det hele godt blive lidt indforstået nogen gange, 
men det er det ikke på forebyggelseskurset. Der bliver talt 
et sprog, som alle forstår.” Sagde Anna Katrine Pedersen, 
formand for Billund lokalforening.

Efter kurset var der også rosende ord til kursuskatalogets 
nyeste skud på stammen:

”Jeg synes, det var et godt kursus, især som ny frivillig, 
da jeg fik en bred præsentation af de projekter, man kan 
arbejde med. Samtidig var redskaberne meget brugbare, især 
planlægningsredskabet vi fik præsenteret. Kurset var vel-
organiseret og med super forplejning og i gode omgivelser. 
Jeg kan varmt anbefale kurset, både til nye, men også folk 
som har været med i lang tid.” Sagde Stine Andersen, fri- 
villig i Stafet For Livet.

Fakta
Forebyggelseskurset henvender sig primært til lokalfor-
eningsfrivillige, men kan også være relevant for andre, der 
ønsker at arbejde mere med forebyggelsesindsatserne i 
Kræftens Bekæmpelse. På kurset arbejdes der med de grund-
læggende forebyggelsesråd samt kendskabet til virkningen 
af forebyggelsesindsatserne. Der opnås indblik i, hvordan 
Kræftens Bekæmpelse arbejder med kampagner, og hvorfor 
vi arbejder på den måde. 

Det næste forebyggelseskursus foregår i Roskilde i no-
vember 2016. Du kan læse mere på www.frivillig.dk under 
menupunktet Kurser og møder.

I Midtjylland har formænd for lokalforeningerne dannet et erfa-netværk, 
hvor formænd og næstformænd mødes og udveksler erfaringer og  
sparrer om alt det, der følger med, når man er formand for en lokal-
forening.

Sløjfen møder seks af de 12 formænd, som lige nu er repræsenteret 
i netværket. Vi befinder os på Ruskjærholm, som er Kræftens Bekæm-
pelses kursus- og rehabiliteringscenter for kræftramte tæt på Herning. 
Spørger man til sammensætningen af netværket, understreger gruppen, 
at det i princippet er for alle formænd i regionen: ”Som formand mødes 
man med mange forskellige mennesker hele tiden, så det der med at 

møde op i endnu et planlagt forum kan godt tage pusten fra mange”, 
siger Henning Busk, som er en af initiativtagerne til netværket. ” Hvis der 
er noget, som kendetegner lokalforeninger i Kræftens Bekæmpelse, er det 
forskelligheden. Vi har alle et meget forskelligt aktivitetsniveau og forskel-
lig selvforståelse. Netværket er for alle, i alle stadier af deres formands-
virke, og vi er ikke et lukket forum. Der er altid plads til nye, eller for den 
sags skyld gamle, formænd og næstformænd”, fortsætter Henning. 

Vi går i dybden med andre ting
Forskellen på dette erfa-netværk og de andre formandsmøder er hele 
gruppen enig om: Der er ingen ansatte med. Lone Bøgely fra Aarhus 
forklarer: ”Dette er er frirum for os, hvor vi taler om ting, som kun 

andre formænd eller næstformænd kan relatere til, og vi drager nytte af 
hinandens erfaringer. Vi taler også om de svære ting og hjælper hinan-
den med løsninger. Derfor skal vi jo kunne stole på, at vi har hinandens 
fortrolighed. ” Lone fortæller videre, at netværket blev til på baggrund 
af flere oplevelser med formandsmøder, hvor der bare ikke var tid til 
at tale sammen om de ting, der er udfordrende som formand: ”Ved de 
planlagte formandsmøder er der altid en fastlagt dagsorden, som gør, 
at man ikke slutter før kl. 21.00, og så er det de færreste, der har energi 
til at fortsætte”. Marianne Falch supplerer: ”Her i netværket går vi i 
dybden med andre ting end ved de formelle møder, vi holder.” Hvad  
de konkret taler med hinanden om i erfa-netværket er selvfølgelig 
fortroligt, men af emner der dukker op kan nævnes: Hvordan man 
prioriterer sine opgaver, hvordan man fastholder de andre i bestyrelsen, 
eller hvordan man ”fyrer” en anden frivillig. Alle i gruppen har stået i 
lignende situationer og har oplevet, at der var hjælp at hente i erfa-
netværket. 

Faste møder og en tovholder
Hvad skal der så til for at etablere et lignende netværk? Henning Busk 
fortæller: ”Der skal først og fremmest være en eller to tovholdere. Det 
går ikke uden at der er nogen, der tager initiativet. Hos os startede 
det med, at vi ved et formandsmøde meldte idéen ud. Vi holdt et lille 
oplæg om, hvordan vi havde tænkt formatet, og at vi ville oprette net-
værket, fordi vi fornemmede, at vi sad med de samme udfordringer og 
behov for at sparre”. Siden har netværket været en realitet. Deltagerne 
mødes skiftevis hos hinanden fire gange om året, og der er altid en 
dagsorden, selvom den ofte bliver brudt af sjove historier og gode grin. 
De er alle enige om, at der skal være plads til skæg og ballade, for, som 
Lone Bøgely slutter: ”Vi støtter hinanden med råd og vejledning, når 
det er lidt hårdt, men vi griner også meget sammen. Erfa-netværket er 
virkelig guld værd”.

AF NILLE GRY KLINGE     |  FOTO: NILLE GRY KLINGE  

AF NILLE GRY KLINGE   |  FOTO: NILLE GRY KLINGE

EN DAG  
I FOREBYGGELSENS 
TEGN

Erfa-netværket er guld værd 

I kræftpatienternes hus i Vejle blev der i marts afholdt det første kursus i fore-
byggelse for frivillige. Kursets deltagere var igennem en dag med diskussion og 
oplæg om, hvordan vi arbejder med forebyggelse og kampagner i Kræftens Be-
kæmpelse.

De seks formænd og næstformænd: Birgit flæng, Skive, Marianne Falch, Syddjurs, Jette Lyngholm, Lemvig, Lene Nielsen, Syddjurs, Henning Busk, Ikast-Brande og 
Lone Bøgely, Aarhus.
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STAFETTEN I HOLSTEBRO HAVDE SIN EGEN ALLÉ
36 hold, 1400 deltagere, 93 Fightere og et overskud på 325.000 plus det 

løse. Disse flotte tal blev resultatet af årets Stafet For Livet i Holstebro. 

Formand Dorte Boelsmand ses på billedet med sine tre børn, som alle 

deltog i stafetten. Oliver på 10 år nåede hele 71 runder. Det svarer til 56,8 

km. ”Men så kom han heller ikke til fodbold ugen efter”, siger Dorte. Som 

noget specielt for Holstebro-stafetten, har de frivillige opstillet en hel allé 

af åbne telte til holdene. Her kan deltagerne opholde sig under stafetten, 

og banen går lige igennem alléen, så man kan heppe på hinanden. ”Det 

fungerer bare så godt, og er en idé, jeg gerne vil give videre til andre frivil-

lige. Alle kommer hinanden lidt mere ved, og så er der bare hele tiden en 

god stemning”, slutter Dorte Boelsmand.

UTRADITIONELT FIGHTERARRANGEMENT
Stafet For Livet Greve inviterede til Fighterarrangement med to utraditio-

nelle talere. Tovholder for Fighterne Jørgen Mathiesen udtaler: ”Jeg har 

altid sagt, at selv om man har kræft behøver alt ikke at handle om kræft”. 

Derfor havde Jørgen fået tidligere fodboldspiller John ”Faxe” Jensen til 

at fortælle om EM i fodbold 1992: ”Det gjorde han meget levende og 

han fortalte også lidt om, hvad der skete bag facaden”, fortæll er Jørgen. 

Udover ”Faxe” var der også foredrag af Trine Opsahl, som to gange om 

ugen, spiller harpe for de indlagte på Hospice Sjælland. ”Trine fortalte 

spændende om vores hørelse og om, hvordan den påvirkes af musik. 

Derefter spillede hun to vidunderlige numre på sin harpe for os. Aftenen 

var en stor succes, og vi vil helt klart overveje noget utraditionelt en anden 

gang,” slutter Jørgen Mathiesen.

IGEN-BUTIK FEJRER TO ÅR I HERNING
Fredag den 1. april fejrede IGEN-butikken i Herning sin to års fødselsdag. 

Det blev fejret med gratis kagemand til alle kunder. Derudover var der 

raflespil med terninger, hvor man kunne vinde rabat på køb i butikken. 

Det var en travl og festlig dag med glade frivillige og kunder.

STAFET FOR LIVET ODENSE
Årets Stafet For Livet i Odense forløb som planlagt. Der var 940 deltagere, 

fordelt på 27 hold. 46 af disse var fightere. Vi havde en rigtig hyggelig 

stafet med god underholdning, god stemning og mange løbefriske del-

tagere. Et af holdene løb hele 10 maratoner på de 24 timer. Vi fik samlet 

gået/løbet 17605 runder, svarende til hele 13203,75 km. Lysceremonien 

var igen i år en smuk og rørende begivenhed, der får en til at tænke over, 

hvorfor det er vigtigt, at vi holder Stafet For Livet. Holdene leverede igen 

i år en god stemning, som man oplevede, når man gik ude på banen. 

Deltagerne, Fighterne, sponsorerne og sidst, men ikke mindst, de frivillige 

var med til at gøre dette års stafet til noget helt specielt.

LYSPOSER SOM KUNST
Fire billedkunstnere fra Køge har i år valgt at støtte Stafet For Livet med 

deres kunst. Som billedet viser, har de alle dekoreret et antal lysposer, der 

er blevet solgt til fordel for Stafetten i Køge. Stafetformand Ebba Glück-

stadt udtaler: ”Det er en rigtig dejlig og varm donation, som det kunst-

neriske 4-kløver giver til Stafet For Livet – og derigennem støtter kampen 

mod kræft.” De fire kunstnere har alle personer i deres nærhed, som har 

været berørt af kræft. De fire er: Allan Karms, Susanne Anker Bidstrup, 

Peer Pedersen og Sanne Bitton Nielsen.

LANDET RUNDT
HAR DU EN GOD

HISTORIE SÅ SKRIV TIL
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