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Jeg bliver ofte forundret over, hvor mange 
måder man kan være frivillig på i Kræftens 
Bekæmpelse: Tovholder på Stafet For Livet, 
bestyrelsesmedlem i en lokalforening, by-
arrangør for Lyserød Lørdag eller indsamler 
for landsindsamlingen. Ligegyldigt hvilken 
funktion man har, kræver det forskellige 
personlige og faglige kompetencer.

Derfor synes jeg, det er vigtigt, at alle 
frivillige er opmærksomme på de mange 
uddannelser og kurser, vi tilbyder i Kræftens 
Bekæmpelse. De er et godt supplement til 
alle jer, som føler, at det bare kræver lidt 
ekstra at udfylde en af mange funktioner, 
man som frivillig i Kræftens Bekæmpelse 
kan påtage sig.

Hvad enten man vil være leder af andre 
frivillige, eller vil være den, der allerførst 
modtager en kræftramt i en rådgivning, så 
findes der et kursustilbud eller en aktivitet, 
der er målrettet netop denne funktion. 

Lige nu er der mange nye tiltag i gang 
inden for uddannelsestilbud til frivillige. 
En helt ny formandsuddannelse har haft sit 
første forløb. Den har mange formænd og 
næstformænd haft stor glæde af at deltage 
i, som du kan læse om på side 6 i dette 
nummer. Derudover vil en ny uddannelse 

for forebyggelsesfrivillige se lyset i løbet af 
2015, sammen med mange andre tilbud om 
kurser, workshops og lokal støtte til uddan-
nelse. Du kan altid læse om nye kurser på 
frivillig.dk, ligesom du også, i hele 2015, vil 
kunne læse om uddannelse i Sløjfen, da der 
også her vil blive fokuseret på dette vigtige 
område af jeres frivillige liv.

Det er dog i høj grad også de menneskelige 
kompetencer, som er i højsædet i det frivil-
lige virke. Det oplever jeg, at vores frivil-
lige har i allerhøjeste grad. Den personlige 
erfaring med kræft, som mange af jer har, 
giver en sjælden empati med de mennesker, 
I møder og hjælper. Også her kan frivillige 
lære på kurser og workshops, hvordan man 
kanaliserer al sin personlige viden ud til de 
mennesker, der har brug for hjælp. Et ek-
sempel herpå er Søren, som du kan læse om 
på side 8 i dette nummer. Han bruger sine 
egne erfaringer med sorg til at hjælpe andre.

  

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

Vi vil være Danmarks 
bedste forening  
– at være frivillig i

mailto:sloejfen@cancer.dk
mailto:sloejfen@cancer.dk
http://www.frivillig.dk/nyheder/sloejfen
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LYSERØD LØRDAG  
RESULTAT 2014

’MOTION, FÆLLESSKAB 
OG KRÆFT’

KAMPAGNEN RØG-
FRI UNGDOM SØGER 
FRIVILLIGE

4.1 mio. kr. indsamlede Lyserød Lørdag til Støt Brysterne – det er den bedste Lyserød Lørdag nogensinde. Mere end 
160 byer deltog, og næsten 5.000 butikker lavede forskellige aktiviteter sammen med de 2.000 frivillige arrangører.   
Der blev spillet banko, sejlet i kajak, lavet bænkpres, bagt lyserøde kager, solgt lyserøde blomster og meget mere, alt 
sammen for at gøre opmærksom på brystkræft og samle penge ind til forskning, patientstøtte og rådgivning.

Du kan se billeder på Støt Brysternes Facebook side, se under fotos.
Du kan se indsamlingen pr. postnummer på lyserødlørdag.dk, se under resultater.

Åben Café for kræftramte i Birkerød har åbent hver første onsdag i  
måneden fra kl. 16 – 18.

I caféen kan man komme for at møde andre, som har kræft inde på 
livet. Indimellem inviteres en forsker eller anden person, som har noget 
særligt at fortælle. På et møde den 5. november i år var der motion og 
fællesskab på dagsordenen. 

Til at fortælle om dette havde Caféen inviteret Ditte Marie Bruun, 
forskningsassistent, Rigshospitalet. Hendes forskning drejer sig om motion 
og kræftpatienters fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Projektet 
hedder FC Prostata, og ved hjælp af et stort beløb fra Trygfonden vil man 
undersøge, om motionsfodbold kan være en god rehabiliteringsform for 
mænd med prostatakræft. 

Caféen for kræftramte i Birkerød har til huse i Genoptrænings- og Ak-
tivitetscentret, Teglporten 11 i Birkerød. Der er åbent den første onsdag 
hver måned kl. 16 - 18. Kontaktperson er Eva Nanni, tlf. 2029 5322, 
mail: enpost@live.dk

En del af overskuddet fra årets Knæk Cancer-ind-
samling går til kampagnen ”Røgfri Unge”. Målet er 
at halvere antallet af unge rygere gennem rygefore-
byggelse og rygestop. Vi har brug for engagerede 
frivillige, der sammen med os vil kæmpe for at nå 
målet. Som kampagnefrivillig får du mulighed for 
at arbejde med rekruttering af skoler og unge, holde 
events og oplæg for elever og forankre kampagnen 
lokalt.

Kampagneperiode
Røgfri Unge kører i to år med start i januar 2015. 
Du kan være med hele vejen eller koble dig på 
enkelte kampagneelementer og opgaver alt efter tid 
og interesse.

Kontakt
Vil du høre mere om kampagnen Røgfri Unge og 
om mulighederne som frivillig, så kontakt Sara Jekes 
på jekes@cancer.dk eller tlf.: 35 25 75 17.

mailto:enpost@live.dk
mailto:jekes@cancer.dk
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Myterne lever
Det tager lidt tid for de unge mennesker at 
finde deres pladser, for der skal både pjattes  
og drilles lidt, inden der falder ro på 9. V. Chri-
stian Bøgelund og Christina Aaskov Nielsen 
venter tålmodigt på, at de endelig bliver intro-
duceret af læreren og tager scenevant over. De 
lægger hårdt ud med at vise eleverne, hvordan 
det føles at trække vejret, når man har røget i 
mange år. Eleverne skal rejse sig og holde sig 
for næsen, imens de trækker vejret igennem 
et sugerør. For at gøre øvelsen endnu sværere 
skal de udføre hop på stedet – de fleste stopper 
hurtigt og må skynde sig at trække vejret dybt, 
det er ikke en tilstand, de synes, er særlig rar. 

Christian er 17 år og går til daglig i 2. g. 
Han er glad for sit frivillige engagement i 
Kræftens Bekæmpelse og føler, han gør en 
forskel på de skoler, han besøger som rygestop-
formidler. ”Jeg oplever, at det, jeg siger, kan 

ændre elevernes syn på rygning. Det er ikke 
mit job at få dem til at stoppe, jeg skal bare 
give dem saglig information, så de tænker over 
konsekvenserne i fremtiden.”

Tilbage i 9. V tager Christian fat på de 
unges fordomme og de myter, der florerer i 
blandt dem. Hvor mange af dem ryger egent-
lig? Et par enkelte rækker hånden op. Så spør-
ger han ind til, hvor mange procent i deres 
aldersgruppe, de tror, der ryger. Christina sæt-
ter en film på, som viser en rundspørge i flere 
klasser. Alle når frem til det samme svar som 
9.V: Der er ca. 80 % i deres aldersgruppe, der 
ryger. De bliver meget overaskede, da de hører 
det rigtige tal. Kun ca. 10 % i deres alders-
gruppe ryger. Og de nyeste tal fra 2014 viser, 
at kun ca. 5 % af de 15-årige ryger dagligt. 

Rygning er ikke cool
Der diskuteres livligt.  Hvorfor har de en op-

fattelse af, at rygning er mere udbredt blandt 
de 15-årige, end det egentlig er? Måske fordi 
mange kun ryger engang imellem til fester. 
Men, festrygning får lige en advarsel med på 
vejen af Christina: ”Det er bevist, at festrygere 
har høj risiko for at ende som daglige rygere”. 

Christina er 27 år og arbejder til dagligt 
som sygeplejerske, så hun har fuldstændig tjek 
på forskningen bag rygningens konsekvenser 
og kan give eleverne klare svar.

9. V er dog enige om, at det faktisk ikke er 
så cool mere at være ryger. Især når snakken 
går på, hvilke ulemper der er ved rygning: ” 
Man dør hurtigere og får dårlig kondition”, 
siger en. ”Man får gule tænder”, proklame-
rer et par fnisende piger. Dagen går hurtigt. 
Christian og Christina veksler imellem øvelser, 
film og diskussion.  Inden dagen afsluttes, har 
to piger aftalt foran klassen, at de ikke vil ryge 
til fester mere, og resten føler sig også klogere 
på konsekvenserne ved rygning.

Både Christian og Christina er tilfredse 
med dagen på Guldbergskolen. Og selvom 
Christian kun har været rygestopformidler si-
den september 2014, har han allerede mod på 
flere opgaver: ”Fordi det både giver mig noget 
fagligt til mit CV, og personligt, og så har vi 
det samtidig sjovt”, fortæller Christian.

Christina har været med i flere kampagner, 
bl.a. Solkampagnen, og sidder med i styre-
gruppen for Røgfri Unge. ”Jeg kan godt lide 
det strategiske arbejde i at koordinere kam-
pagner for Kræftens Bekæmpelse. Men det er 
bestemt også på grund af det gode fællesskab, 
at jeg gør det”, slutter Christina. 

AF NILLE GRY KLINGE  

Hvad indeholder en cigaret? Hvordan tackler man venners røg?  
Og er vandpibe lige så farligt at ryge som cigaretter? Spørgsmålene er mange, og 

myterne om rygning lever i bedste velgående i en almindelig folkeskoleklasse. 
Christian og Christina fra Røgfri Unge tog på besøg i 9.V på Guldbergskolen  

i København.

MYTERNE BLIVER AFLIVET
– En dag om rygning i 9.V
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TAK TIL ALLE 
FRIVILLIGE, 
DER HAR 
STØTTET OP 
OM KNÆK 
CANCER 2014!

I slutningen af oktober satte vi igen fokus på 
kræft med Knæk Cancer-kampagnen. 
Vi var rundt i landet med Knæk Cancer Bus-
sen, GO’ Morgen og GO’ Aften Danmark 
på TV 2 satte fokus på en ny kræftsygdom 
mandag – fredag i uge 43, og vi afholdt i 
samarbejde med frivillige fra Stafet for Livet 
otte flotte ”Tænd et lys”-arrangementer. 
Kræftrådgivningerne holdt Åbent Hus, og 
IGEN-butikkerne havde Knæk Cancer-
udsalg. Vi har oplevet et kæmpe engagement 
fra danskere over hele landet. Fra kreative 
indsamlinger til rørende cases og stemnings-

fulde øjeblikke. Vi vil gerne takke alle frivil-
lige, der har støttet op om Knæk Cancer og 
medvirket til, at kræftsagen er nået så bredt 
ud i det ganske land. 

Knæk Cancer indsamlede 153 millioner 
kroner, der allerede nu er givet videre til 
projekter inden for forskning, forebyggelse 
og patientstøtte.  
Læs mere på www.detgaarpengenetil.dk
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AF NILLE GRY KLINGE

I dette efterår har et nyt uddannelsestilbud set dagens lys. Det drejer sig om et uddan-
nelsesforløb skræddersyet til formænd og næstformænd i lokalforeningerne. Sløjfen var 
med på de to kursusdage, der tilsammen udgjorde det allerførste pilotkursus. Læs her 
om kursisternes indtryk af dagene.

LÆRING OG SPARRING  
PÅ DET NYE  
FORMANDSKURSUS
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En praktisk tilgang
Kurset formål er at styrke formænd og næst-
formænd i deres roller som ledere af lokalfor-
eningernes bestyrelser ude i landet. Allerede 
første dag står det klart, at der på kurset arbej-
des meget praktisk med forskellige aspekter af 
formandsjobbet. Der er eksempelvis fokus på, 
hvordan man påvirker det politiske niveau. 
Her er det frivillige selv, der fortæller om og 
giver eksempler på, hvordan de er lykkedes 
med at få en sag igennem hos kommunen. 
Der bliver også arbejdet med forståelsen 
af ens rolle i organisationen, og hvordan 
lokalforeningens mål og opgaver bidrager til 
det store og hele. Igennem hele kurset veksles 

der imellem oplæg, øvelser i små grupper, fæl-
lesdiskussion og gruppearbejde, og der foregår 
hele tiden udveksling og sparring kursisterne 
imellem. De to kursusdage er planlagt sådan, 
at der i tiden fra den første dag til den anden 
arbejdes lokalt med en konkret udfordring, 
som kursisterne selv har bestemt.

Sløjfen spurgte deltagerne på kurset, om deres 
udbytte:

– Hvad har du arbejdet med hjemme, imellem 
de to kursusdage?

Julie Krogh, næstformand i Favrskov

”Jeg har arbejdet med synliggørelsen af alle 
roller i bestyrelsen. Nogle gange kan man 
måske tro at der er noget arbejde, der er 
vigtigere end andet, det politiske for eksempel. 
Men ved at oprette grupper for de forskellige 
opgaver har vi fokuseret på, at alle opgaver er 
lige vigtige, og det har gjort sammenholdet i 
bestyrelsen bedre.”

Mette Linnemann, formand i København

”Vi har arbejdet med teamcharteret, som er et 
redskab til drøftelse af, hvordan vores team, 
eller bestyrelse, skal arbejde sammen. I det 
arbejde har vi fået sat ord på, hvilken struktur 
vi skal have på opgaverne og fået forventnings-
afstemt i forhold til den tid, vi alle har til 
rådighed.”

– Vil du anbefale andre formænd/næstformænd 
at deltage på kurset?

Sri-Sai Das, formand i Rudersdal

”Ja, det vil jeg, fordi det er vigtigt, at vi 
formænd har samme udgangspunkt, når vi 
eksempelvis diskuterer organisering af det po-
litiske arbejde. Repræsentantskabsmødet er så 
stort, at vi ikke helt når at finde fællesskabet, 
men her er det et mindre forum, og det giver 
et godt udgangspunkt for samhørighed med 
de andre formænd”.

Jytte Jørgensen, formand Mariager fjord

Ja. Primært fordi man lærer mange andre 

formænd og næstformænd at kende. Det har 
været spændende for mig at høre, hvad de 
tænker om de samme udfordringer, som jeg 
står med. Det er også vigtigt for nye formænd 
at lære noget om rammerne for bestyrelsesar-
bejdet. Her på kurset har jeg fundet ud af, at 
de rammer ikke er så snærende, som man tror, 
de er”.

– Hvad har været det bedste ved formandskurset?

Karin Tschicaja, næstformand i København

”Jeg synes, det bedste har været den sparring, 
der har været imellem deltagerne. Vi har skabt 
et netværk, hvor vi i fremtiden kan bruge 
hinanden. De refleksionsøvelser, der har været, 
har også været givtige. Det har også været rig-
tig godt, at vi i diskussionerne har fokuseret på 
de udfordringer, vi er fælles om, og ikke kun 
på succeshistorierne.”

Julie Krogh, næstformand i Favrskov

”Det bedste har været, at man føler, man 
flytter sig. Jeg har været meget inspireret af, 
hvordan de andre arbejder, og har flere gange 
tænkt: Det vil jeg også forsøge, når jeg kom-
mer hjem.”

Formandskurset kommer i fremtiden til at 
køre både i Øst- og i Vestdanmark. Næste  
formandskursus har opstart i foråret 2015  
– læs mere om tilmelding på frivillig.dk.

Livlig aktivtet på formandskursuset der foregik på 

Strandboulevarden den 22. november 2014.
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”HER ER MAN IKKE  
ANDERLEDES, FORDI MAN 

HAR MISTET”

OM FLERFAMILIEGRUPPE I AALBORG

Flerfamiliegrupper er et alternativ til de mere velkendte sorggruppetilbud. I en flerfamiliegruppe  
er man flere familier samlet for, i fællesskab, at bruge hinandens erfaringer og oplevelser som familie til 

at spejle sig i. Læs her om, hvordan en frivillig arbejder med grupperne i Aalborg. 
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I foråret 2011 arrangerede Kræftens Bekæm-
pelse i Aalborg for første gang en flerfami-
lieweekend, som var for familier, der havde 
mistet et nært familiemedlem. Dette var det 
første spadestik til det, der skulle blive et årligt 
tilbud om deltagelse i flerfamiliegruppe. 

Flerfamiliegruppen mødes hver tredje 
torsdag i Kræftens Bekæmpelses nye lokaler, 
hvor der både er plads til fælles aktiviteter og 
til at gruppen deles på tværs af alder og køn. I 
Aalborg er gruppen ledet af en socialrådgiver 
og en psykolog, suppleret af tre frivillige. En 
af de frivillige er Søren Christian Krogh, 23 
år og sociologistuderende. Søren mistede selv 
sin mor til kræft, da han var 6 år, og nogle år 
senere mistede han sin far til en hjertesygdom. 
Han husker, at han ikke var særlig glad for at 
gå i sorggruppe: ”I en ”almindelig” sorggruppe 
sidder man i en rundkreds, og så bliver man 
spurgt: ”Hvordan har du det så?” Sådan vil jeg 
ikke arbejde med børnene i denne gruppe,” 
siger Søren. I det hele taget er Sørens indstil-
ling til arbejdet med flerfamiliegruppen, at 
rammerne for fællesskabet skal være meget 
frie. Derfor er der heller ikke ret mange faste 
punkter på dagsordenen, når gruppen mødes.

Frie rammer for møderne
Et typisk gruppemøde kunne se nogenlunde 
sådan ud: De frivillige og medarbejderne mø-
des tidligere på dagen for at aftale rammerne 
for aftenens aktiviteter. De taler om, hvad 
der skete på sidste møde, så de også kan følge 
op på de emner, der fylder hos familierne. Så 
købes der ind, så alt er klart, når familierne 

kommer kl. 17. Søren fortæller: ”Vi starter 
som regel med, at der serveres frugt, mens vi 
taler lidt om, hvad der skete sidste gang. Så 
synger vi en sang fra vores sangbog, som vi 
selv har lavet, og derefter kan der være opdelte 
aktiviteter, hvor jeg som regel tager mig af 
børnegruppen.”  

Man skal kunne fornemme, hvor de er
I arbejdet med børnene trækker Søren rigtig 
meget på sine egne erfaringer med dét at 
miste sine forældre: ”Jeg er ikke bange for at 
bruge mine egne oplevelser, når jeg taler med 
børnene. På den måde er jeg en rollemodel for 
dem i forhold til, hvordan man f.eks. tackler 
skolen og kammeraterne. Dog er ingen sorg-
forløb ens, så mest af alt gælder det om at lytte 
og fornemme, hvorhenne barnet er lige den 
aften. Eksempelvis kan et barn jo godt have 
haft en god uge, og så er det måske ikke lige 
tid til at rippe op i noget. Som regel er et nik 
imellem os nok til, at jeg ved, hvor han eller 
hun er henne.” fortæller Søren.

Et frirum for familierne
Det er dog ikke kun tab, sorg og alt det svære, 
der fylder i gruppen, for der er også plads til 
leg og hygge. Eksempelvis kan der spilles bord-
fodbold og tegnes, og ind imellem arrangeres 
der ture til parken og meget andet. Pladsen til 
leg og hygge er vigtig ifølge Søren: ”Gruppen 
skal også fungere som et frirum for familierne. 
Som barn er man tit ”meget speciel” i andres 
øjne, når man har mistet en forælder. Man kan 
føle sig anderledes, og det er ikke altid rart, 

når de fleste børn helst bare vil passe ind. Her 
er alle lige, så det opleves som et pusterum, 
både for børn og voksne”.

Når familien er til stede sammen i gruppen, 
hjælper det også alle til at slappe mere af og 
ikke bruge tiden til at bekymre sig om hinan-
den. Malee og hendes søn Patrick på 11 år gik 
før i tiden i hver deres sorggruppe, men da de 
fik tilbuddet om at deltage i flerfamiliegrup-
pen, sagde de straks ja: ”I begyndelsen gik jeg 
og Patrick i hver vores gruppe. Så var det hans 
farfar, der kom ud og hentede ham, når jeg 
skulle i gruppen. Og så gik jeg der og tænkte 
på, hvordan han havde det derhjemme. Og 
om farfar nu kunne klare at putte ham og det 
der. Nu har jeg ikke nogen bekymring, fordi 
han også kommer med her,” fortæller Malee.

Selvom Søren har været meget igennem, 
er han afklaret med sig selv og sin rolle som 
frivillig støtte i flerfamiliegruppen: ”Der er 
da stadig ting, som er svære for mig i min 
hverdag, men jeg har det godt og er klar til at 
give noget vigtigt til disse børn, fordi jeg ved, 
hvor hårdt det er at miste, og hvor vigtigt det 
er at dele det med ligesindede”. På spørgsmå-
let om, hvad det giver ham at være børnenes 
støtte, svarer han: ”Det er en stor glæde at få 
lov at give til andre. Jeg har det altid godt, når 
jeg kommer hjem fra et gruppemøde, fordi jeg 
føler, jeg gør en forskel”. Og Søren fortsætter 
med at gøre en forskel. Han har for nylig været 
drivkraft i oprettelsen af en drengegruppe for 
aldersgruppen 10-15 år, som skal italesætte 
deres specifikke behov og udfordringer, i for-
bindelse med tabet af en nær slægtning.

AF NILLE GRY KLINGE OG LOUISE CHRISTENSEN   |  FOTO: DAS BÜRO
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KOST, KRÆFT OG HELBRED  
– NÆSTE GENERATIONER

AF METTE VINTER WEBER    

Op mod 189.000 danskere inviteres i de kommende år til at deltage i en videnskabelig undersøgelse, 
der skal gøre forskerne klogere på, hvorfor vi får kræft og andre livsstilssygdomme. Projektet er en 
fortsættelse af ’Kost, kræft og helbred’- undersøgelsen, som gennem de seneste 20 år blandt andet har 
givet os viden om, hvilken rolle alkohol og fuldkorn spiller for kræft.

Blod, fedtvæv, urin og afklippede tånegle. Det 
er nogle af de prøver, som 57.053 danskere i 
1993-97 donerede til den store biobank hos 
Kræftens Bekæmpelse i den videnskabelige 
undersøgelse ’Kost, kræft og helbred’. Det 
hele blev omhyggeligt registreret 
og har siden givet mange vigtige 
svar på, hvordan vores livsstil og 
kost påvirker risikoen for at få 
kræft. ’Kost, kræft og helbred’ 
har eksempelvis spillet en vigtig 
rolle for, at man i dag ved, at 
der er en direkte sammenhæng 
mellem, hvor meget alkohol man 
drikker og risikoen for brystkræft. 
Et andet eksempel er fuldkorn, 
hvor vi nu ved, at et højt indtag 
mindsker risikoen for tarmkræft. 
I alt har forskere offentliggjort 
over 700 videnskabelige artikler 
baseret på de data, deltagerne fra 
’Kost, kræft og helbred’ bidrog 
med.

Gennem årene har mange 
af de oprindelige deltagere fået 
børn og børnebørn, og det åbner 
mulighed for at få endnu mere 
at vide om, hvordan vores livstil 
påvirker risikoen for kræft. Takket 
være en bevilling på 15 millioner 
kroner fra Knæk Cancer kampagnen i 2012, 
samt en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støt-
tefond på 12 millioner kroner, er det blevet 
muligt at invitere de første deltageres børn, 
børnebørn, og børnebørnenes anden forælder 
til at deltage i en opfølgning af undersøgelsen. 

Det nye projekt har fået navnet ’Kost, kræft og 
helbred – Næste generationer’ og bliver skudt 
i gang i slutningen af februar 2015, hvor de 
første invitationer sendes ud.

I den nye undersøgelse bliver deltagerne 

igen bedt om at afgive en række biologiske 
prøver i form af blod, urin, spyt og en af-
føringsprøve. Samtidig skal de svare på en lang 
række spørgsmål omkring deres livsstil, blandt 
andet omkring deres kost og motionsvaner. 
Målet med projektet er især at indsamle in-

formationer, som gennem de næste mange år 
kan blive en værdifuld kilde til ny viden. Selv 
om det endnu ikke er endeligt planlagt, hvilke 
forskningsprojekter, der skal bruge prøverne, 
har forskerne et par idéer på listen. 

– Et spørgsmål, der fylder rigtigt 
meget i forskningen lige nu, er, 
hvilken rolle de tusindvis af forskel-
lige bakterier, vi lever med i og på 
kroppen, spiller for udviklingen af 
en række sygdomme, blandt andet 
kræft. ”Som noget nyt i forhold til 
den første ’Kost, kræft og helbred’-
undersøgelse indsamler vi derfor nu 
spyt- og afføringsprøver, fordi man 
her kan studere, hvilke bakterier 
forsøgsdeltagerne lever med”, siger 
post doc Jytte Halkjær fra Kræftens 
Bekæmpelse, der er projektleder på 
det nye projekt.

Et andet spørgsmål, der står på 
forskernes liste, er at undersøge kvin-
der, hvis mødre har haft brystkræft. 
”Vi ved, at risikoen for brystkræft er 
forøget blandt brystkræftpatienters 
døtre, men ikke præcist hvorfor. Det 
er sandsynligvis et samspil mellem 
gener og livsstil, men vi mangler en 
dybere forståelse for at kunne rådgive 
de mange døtre af brystkræftpatien-

ter”, siger Jytte Halkjær.
Dataindsamlingen af ’Kost, kræft og hel-

bred – Næste generationer’ løber til udgangen 
af 2017, og det er kun personer, der er fyldt 
18 år, der bliver inviteret til at deltage.
Læs mere på www.kkhng.dk

Seniorforsker Anja Olsen fra Kræftens Bekæmpelse  
tager prøver op fra den store biobank.

http://www.kkhng.dk
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NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MARIANNE VESTERGAARD

Kræftens Bekæmpelse har for nyligt lanceret 
forskerTV, som er en tv-kanal på nettet, der 
formidler viden om kræft og forskning. Her kan 
du se en række forskellige videnskabelige foredrag 
med forskere – heriblandt Kræftens Bekæmpelses 
egne kræftforskere, mens du sidder med compu-
teren hjemme i sofaen eller ved skrivebordet. 

Blandt de videoer, der allerede nu er tilgænge-
lige på forskerTV, kan du f.eks. klikke dig ind på 
et foredrag om bivirkninger ved kræftbehandling, 
kost og kræft, skræddersyet behandling, natar-
bejde og kræftrisiko, fysiske og seksuelle proble-
mer efter kræftbehandling – blandt meget andet. 
Hvert foredrag indledes med et kort interview 
med forskeren, som præsenterer emnet og forkla-
rer, hvorfor det er vigtigt, og hvad den nye viden 
kan bruges til. Selve foredraget foregår på enten 
dansk eller engelsk.

Foredragene varer en halv time, og du vælger 
selv, hvor og hvornår du vil høre dem. Løbende 
vil nye videoer blive lagt på. Ud over foredrag 
og interview er der også film på vej om hver af 
de store kræftsygdomme, som beskriver årsager, 
symptomer og behandling af sygdommen. 

www.forskerTV.dk

Danmarks Grundforskningsfond har bevilget godt en milliard kroner til en 
række forskeres ’drømmeprojekter’ – det vil sige projekter, som forskerne 
brænder for, og som fonden derfor tror, vil udmøntes i ’exceptionelle resulta-
ter – måske endda nobelpriser’.  En af modtagerne er professor Marja Jäättelä, 
der er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse. Hun får 50 millioner kroner 
til at etablere et nyt forskningscenter under Kræftens Bekæmpelse, Center for 
Autophagy, Recycling and Disease, der skal forske i såkaldt autofagi. Auto-
fagi kaldes også selvspisning og foregår hele tiden i cellerne. Autofagi kan 
sammenlignes med et rengøringsselskab, som kører rundt og fjerner affald fra 
cellerne. Autofagi er også med til at hæmme, at raske celler udvikler kræft. 
Desværre hjælper autofagi også kræftcellerne til at overleve. Marja Jäättelä 
håber, at det nye center kan give os en større forståelse for processerne bag 
autofagi. Centret skal også arbejde for, at den ny viden i fremtiden konkret 
kan omsættes til bedre kræftbehandlinger.

FORSKERTV – DANMARKS 
NYE WEB-TV-KANAL OM 
KRÆFTFORSKNING

FORSKER I KRÆFTENS BEKÆMPELSE FÅR  
50 MILLIONER TIL ’DRØMMEPROJEKT’

250.000 RÅDGIVNINGS-SAMTALER PÅ 25 ÅR
Fredag den 3. oktober 2014 var det 25 år siden, at rådgiverne i Kræftlinjen 
for første gang tog telefonen. Siden har over 250.000 kræftpatienter og deres 
pårørende benyttet sig af tilbuddet om råd og vejledning, og behovet er støt 
og roligt vokset gennem årene. I 1990 – året efter Kræftlinjens start – fik cirka 
4.000 kræftpatienter og pårørende råd og støtte via Kræftlinjens tilbud. I 2013 
var det over 13.000.

Kræftlinjen blev etableret, fordi Kræftens Bekæmpelse gerne ville gerne nå 
ud til så mange kræftpatienter og pårørende som muligt. Dengang var der kun 
få kræftrådgivninger rundt om i landet og derved geografisk meget langt, hvis 
man havde brug for hjælp og støtte. I dag omfatter Kræftlinjens tilbud samta-
ler, onlinerådgivning, brevkassen og online mødestedet Cancerforum, og leder 
af Kræftlinjen, Chris Donkin, fastslår, at Kræftlinjen er kommet for at blive.

– ”Vi forsøger hele tiden at udvide paletten af tilbud, så vi kan imødekom-
me brugernes behov. Uanset hvilken rådgivningsform man ønsker, så skal man 
vide, at der er tid. Og vi ved, at tiden er givet godt ud, for i og med at der er 
tid nok, har mange brugere kun brug én samtale for at kunne komme videre,” 
siger Chris Donkin.

Sådan så det ud, 
da rådgiver Inger 

Lise Egholm  
var med til at 

tage telefonen i  
Kræftlinjens 
spæde start.

http://www.forskerTV.dk
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PÅ BANEN 
FOR BRYSTERNE
I forbindelse med Lyserød Lørdag kastede det Københavnske ishockeyteam Herlev Eagles  
sig ind i kampen mod brystkræft.

AF DORTE BJERREGAARD  |  FOTO: WIINBLAD
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To kampe, 23 spillere, en ihærdig direktør og 
en særdeles aktiv fanklub. Sådan lød opskriften 
på Herlev Eagles succesrige indsamling for 
Støt Brysterne i år.

Direktør Kenneth Christiansen handlede 
hurtigt, da han hørte om Støt Brysterne 
aktiviteten Lyserød Lørdag i radioen. Han 
fik idéen om, at Herlev Eagles sorte og gule 
spilledragter skulle skiftes ud med lyserøde 
dragter. Der skulle findes sponsorer, og deres 
logoer skulle trykkes på dragterne. Samtidig 
skulle Dansk Ishockey Union kontaktes for at 
få en tilladelse til at spille i lyserødt de næste 
to kampe. Og det hele skulle gøres på kun 10 
hverdage. Bagefter skulle de lyserøde spille-
dragter på auktion, hvor Herlev Eagles fanklub 
og sponsorer kunne byde på dragterne.

Herlev Eagles er generelt meget aktive i 
kampen mod Kræft. Da Leif Thomsen, en 
legende i dansk ishockey, døde af kræft, ærede 
hele holdet ham ved at gro overskæg. Derfor 
var det ikke en fremmed tanke for spillerne 
at stable et støttearrangement på benene. 
Spiller Jonas Sass siger: ”Vi har alle været tæt 
på denne skrækkelige sygdom, og derfor er 
det for os, som professionelle ishockeyspillere, 
vigtigt at bakke op om det gode initiativ, Støt 
Brysterne er”.

Indsamlede 55.000 kr. til sagen 
Dansk Ishockey Union var med på idéen, så 
tilladelsen til at skifte farve på Herlev Eagles 
spilledragt blev hurtigt givet. De lyserøde 
spilledragter blev brugt i to kampe. Først i en 
kamp på udebane mod Odense Bulldogs, og 
ugen efter i en kamp på hjemmebane mod 
Rungsted. Førstnævnte blev et brag af en 
kamp, som Herlev Eagles vandt 3-2. Straks 
efter kampen blev der afholdt en auktion over 
de lyserøde dragter, hvor publikum, fanklub 
og sponsorer bød på dem. På den måde fik 

Herlev Eagles indsamlet 55.000 kr. til kampen 
mod brystkræft.  

Hjælp fra fanklub, sponsorer og DR
Det var ikke kun på isen, der blev kæmpet. 
Salgschef hos Herlev Eagles, Jan Nielsen, fik 
meget travlt med at orientere fanklubben 
og arrangere en bus til Odense, så de lyse-
røde spillere kunne få deres fanklub med til 
kampen mod Odense Bulldogs. Fra alle sider 
blev idéen om at spille to kampe i lyserødt for 
at samle penge ind til brystkræft, modtaget 
rigtig godt. DR’s radio P3 fik nys om historien 
og offentliggjorde, at Herlev Eagles skulle 
spille de næste to kampe i lyserøde dragter, for 
bagefter at sætte spilledragterne på auktion. 
Og alle pengene fra auktionen skulle gå til 
kampen mod brystkræft. Alle kæmpede for  
at få det næsten umulige til at lykkes.

Vi gør det igen
Hos Herlev Eagles har Lyserød Lørdag begi-
venheden skabt masser af sammenhold, enga-
gement og gåpåmod. Og fra direktør Kenneth 
Christiansen lyder det. ”Vi er allerede i gang 
med planlægningen af noget større til næste år 
på Lyserød Lørdag den 3. oktober, 2015”.

Fakta:

 12 logoer blev trykt på hver enkelt 

 dragt på mindre end 24 timer

 Herlev Eagles tabte 4-1 mod Odense 

 Bulldogs

 Herlev Eagles vandt 3-2 mod Rung-

 sted Ishockeyklub

 Højeste bud på auktionen var 10.000 

 kr. for målvogter Trevor Koenigs lyse-

 røde trøje 

Herlev Eagles fik taget et officielt 
holdfoto i lyserøde spilledragter til 
Lyserød Lørdag 2014.
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

Vinderne af Stafet for Livets tegne- 
konkurrence blev fejret 
Kræftens Bekæmpelse fejrede de fire vindere af Stafet 

for Livets tegnekonkurrence om sorg på Statens Museum 

for Kunst. Josephine, Jonatan, Malou og Jonathan vandt 

tegnekonkurrencen med meget forskellige tegninger, som 

alle symboliserer deres oplevelser med sorg. Vinderne blev 

fejret på Statens Museum For Kunst sammen med deres 

familier, klasse eller børnehavestuer. Præmien var deres 

tegning, der var blevet lavet om til et rigtigt kunstværk af 

firmaet Børnekunst. Basim kom og sang et par numre, og 

der var trylleshow for børnene, så det var en underhol-

dende dag for alle.

Lysfest i Vamdrup
Der blev tændt 7000 lys til dette års lysfest i Vamdrup, i 

Sydjylland. Dem vekslede Vamdrup Handelsforening til 

7000 kroner, som arrangør Rita Winther har sendt videre 

til Kræftens Bekæmpelse. Lysfesten i Vamdrup startede 

for 11 år siden, hvor der for første gang blev sat glas med 

lys i rundkørslen i bymidten. Dengang var der 800 glas. 

Med lokale kræfters hjælp er lysfesten vokset støt igen-

nem årene, og indsamlingen, inklusiv donationer, kom i 

alt i år op på 9.200.- kr., som Vamdrup sender til Kræf-

tens Bekæmpelse.  ”Der er en fantastisk stemning. Folk 

kommer langvejs fra og nyder synet af de mange lys,” 

fortæller Rita Winther. Formålet med lysfesten er, udover 

at samle penge ind, også at samle byens beboere om  

at sende en tanke til dem, der er ramt af kræft. ”Vi  

er jo alle berørt mere eller mindre”, siger Rita Winther.

Jes Dorph og Halsnæs lokalforening sætter fokus på 
forebyggelse af alkohol og rygning blandt unge
Der var alkohol og rygning på dagsordenen tirsdag den 11. novem-

ber, da Halsnæs lokalforening havde arrangeret rygestopevent og 

foredrag med TV-vært, og vicepræsident for Kræftens Bekæmpelse, 

Jes Dorph i samarbejde med Frederiksværk Gymnasium. Skolens 

kantine emmede hele dagen af forventningsfulde elever, der i 

frikvartererne fik foretaget kuliltemålinger og talt med frivillige fra 

Kræftens Bekæmpelse om tobak, motivation og rygestop. Dette var 

optakten til eftermiddagens foredrag, hvor Jes Dorph indledte med 

ordene ”Dengang jeg var dreng..”. Resten af oplægget fortalte han 

åbenhjertet om sin fortid med alkohol og rygning i rigelige mæng-

der og inddrog flere både pinlige og følelsesladede beskrivelser fra 

både privat- og arbejdsliv. Eleverne lyttede interesserede og stillede 

spørgsmål. Flere meldte sig efterfølgende til at blive frivillig og tage 

del i arbejdet i Halsnæs lokalforening. 

mailto:SLOEJFEN@CANCER.DK
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Hold øje, mand
I samarbejde med Sundhedscentret, Hjerte- og Diabetesforeningen 

havde lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Odsherred for 3. 

gang arrangeret sundhedsdag i Odsherred kommune. Sundhedsdagen 

foregik den 23. oktober, og gav gæster mulighed for at besøge over 

30 stande fra forskellige foreninger, hvor frivillige fremviste, hvad de 

havde at byde på inden for sundhed. Kræftens Bekæmpelse havde to 

velbesøgte stande – en som præsenterede, hvad lokalforeningen kan 

tilbyde, og en med ”Hold øje, mand”, hvor blikfanget var et toilet – 

udlånt af en lokal VVS virksomhed. I Odsherred kommune er næsten 

halvdelen af indbyggerne inden for målgruppen, de 50 – 74 årige, 

til screening for tarmkræft. Mange gæster fortalte, at de allerede var 

blevet screenet og havde fået svar i løbet af ganske få dage. Kræftens 

Bekæmpelses lokalafdeling havde en rigtig god dag, hvor budskabet 

om at blive screenet for tarmkræft blev positivt modtaget af gæsterne.

Lyserød Dogwalk indsamlede 18.626 kroner
På Lyserød Lørdag blev der gået Dogwalk med start og slut i 

den hyggelige eventyrhave i Odense centrum. Det er Tanya Dick 

(på billedet med blomster), der på eget initiativ har oprettet 

den årligt tilbagevendende event for hunde og deres ejere. I år 

blev der samlet 18.626 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse, og 

Tanya lover, at der også til næste år vil være Lyserød Dogwalk 

på programmet. Læs mere på Støt Brysternes facebook side om 

eventen.

TERNINGER 
TIL PAKKELEG  
Sjove terninger til pakkeleg, 
så man på en anderledes måde 
kan spille om pakkerne til 
deltagerne. 

Pris for et sæt: 49,- kr.

JULETRÆ MED LYS 
Juletræ med lys i 40 cm eller 
60 cm højde, der kan pynte i 
entre, på stuegulvet eller byde 
gæsterne velkommen udenfor 
hoveddøren. Juletræet bruger 
batteri, så der er ingen lednin-
ger til elstikket, man risikerer 
at falde over. 

Pris fra 149,- kr.

ENGLESPIL
Fine englespil, der spreder 
hygge når pynten drejer i lys-
skæret. Flere størrelser, farver 
og varianter. 

Pris fra 69,- kr.

H.C. ANDERSEN 
OPHÆNG
Ud fra H.C. Andersens papir-
klip er designet en smuk serie 
af juleophæng. Kræmmerhuset 
er i forgyldt messing med 
indsats af rød filt og måler  
ca. 11 cm. Fås i flere designs.   

Pris pr stk. 199,- kr.

JULENISSER
Spred julestemning i hjemmet 
med fx disse søde nisser, der kan 
sidde på hylder og vindueskar-
me. Flere varianter og størrelser.     

Pris for de viste: 99,- kr. pr. stk.

WEBSHOPPEN ØNSKER GLÆDELIG JUL
Den søde juletid står for døren, og vi har fyldt masser af varer i wbshoppen til at sprede julestemning. Se blandt 
andet de fine juletræer, der lyser i vintermørket med små skinnende lys, de elegante juleophæng designet efter 
H.C. Andersens juleudklip eller de mange julespil, der gør det sjovere at vente på d.24.december. Du kan se alle 
julevarerne på www.købogstøt.dk

WEBSHOP

http://www.k�bogst�t.dk


Tuba Subasi og Ayse Döner er frivilligledere i 
projekt Leg på Streg. De har været ansvarlige for 
at koordinere og iværksætte Leg på Streg på 11 
skoler i Aalborg, og har stadig mod på mere.

Ayse på 25 år og Tuba på 24 år studerer begge 
Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg universitet 
og er desuden uddannet ergoterapeuter.

De to veninder har aldrig ligget på den lade 
side og havde et relevant studiejob på ønskeli-
sten, da der sidste år kom en mail fra universite-
tet, som opfordrede til, at man meldte sig som 
frivillig til Leg på Streg. ”Vi blev simpelthen så 
glade”, siger Tuba og Ayse i kor. ”Her havde vi 
endelig en chance for at udføre noget frivilligt 
arbejde, der både var relevant for vores studie og 
havde med primær forebyggelse at gøre, som er den 
forebyggelsesform, vi interesserer os allermest for”. 

Frivilligt arbejde er ikke fremmed for de to 
målrettede, unge damer. Både Ayse og Tuba 
kommer fra familier, hvor det at gøre en frivillig 
indsats for lokalsamfundet er en tradition og 
en værdi, man deler. Således har de to veninder 
deltaget i mange forskellige frivillige projekter i 
årenes løb, eksempelvis som ledere af lektiecaféer 
og som en del af etnisk ressourceteam på Rigs-

hospitalet. Om at være frivilligleder i Kræftens 
bekæmpelse siger de: ”Man har meget mere 
ansvar som frivilligleder, og man skal bruge  
mere tid på koordineringen af projektet, men  
det er præcist det, vi synes er spændende.”

Tuba og Ayse er meget bevidste om, at de 
repræsenterer en anden etnisk baggrund end 
den danske, når de kommer ud til skolerne. Det 
har dog aldrig været noget, børnene har spurgt 
særlig meget ind til. ”I det hele taget er børn 
meget glade for Leg på streg, fordi de elsker de 
mange farver i deres skolegård og legen, så de 
tænker nok ikke så lang tid over, hvem vi er, men 
mere over, hvad vi skal lave sammen med dem, ” 
tilføjer Ayse.

Tuba og Ayse er ambitiøse med deres frivillige 
arbejde, og Tuba har bl.a. skrevet en afhandling 
af Leg på streg-projektet til studiet. ”Vi er blevet 
meget glade for at arbejde for Kræftens Bekæm-
pelse, så vi håber, Leg på Streg fortsætter, ellers 
finder vi et andet projekt i Kræftens Bekæm-
pelse”, siger de enstemmigt. ”Arbejdet som fri-
villigleder er udfordrende og spændende og giver 
os en masse gode oplevelser, som vi selvfølgelig 
vil fortsætte med”.

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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