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Et nyt år er godt i gang. Et år med mange 
spændende nye kampagner, med nye møder 
og med nye, meningsfyldte aktiviteter.

Desværre er det også endnu et år, hvor 
statistikken fortæller os, at ca. 35.000 
danskere bliver ramt af kræft. Og at alt for 
mange dør tidligere end i de andre nordiske 
lande. Det er der mange forklaringer på. En 
af dem er, at danskernes kræftsygdom ofte 
er mere fremskreden, end godt er, når de får 
bestilt tid hos lægen. Det mener jeg godt, vi 
kan gøre noget ved. Og derfor gør det mig 
glad, at vores nye oplysningskampagne ”De 
7 tegn” fokuserer på netop denne proble-
matik. Kampagnen kører lige nu på tv og 
internet.

Sagen er den, at vi er mange danskere over 
50 år, der simpelthen er for dårlige til at gå 
til lægen, hvis vi oplever noget unormalt. 
Det vil vi med kampagnen forsøge at få 
danskerne til at blive bedre til. Det viser sig 
også, at det er de kortuddannede og dem 
med den laveste husstandsindkomst, der 
oftest ignorerer de første symptomer på en 
eventuel kræftsygdom – og af dem er vi 
mænd de værste. Denne målgruppe skal vi 
huske at have særligt fokus på, når vi går ud 
og møder danskerne lokalt.

Hvis repræsentantskabet godkender kam-
pagnen som aktivitet for 2015, bliver I en 

vigtig medspiller i at gøre denne målgruppe 
bekendt med de 7 tegn, der bør få dem til  
at gå til lægen.

Et menneske, der i årevis har haft særligt 
fokus på netop uligheden i det danske sund-
hedssystem, er foreningens formand Frede 
Olesen. Som I sikkert ved, siger vi i år farvel 
til Frede Olesen som formand for Kræftens 
Bekæmpelse. Frede Olesen har været vores 
og kræftpatienternes stærke talsmand i hele 
ni år. Han har bidraget til, at patientens 
stemme har fyldt mere og mere i sundheds-
debatten og udformningen af det fremtidige 
sundhedsvæsen. Dette har han gjort, i sam- 
arbejde med hele det frivillige bagland, på 
en god og konstruktiv måde. I kan læse hans 
afskedsinterview på side 6 i dette nummer. 

På Kræftens Bekæmpelses vegne vil jeg sige 
Frede Olesen en stor tak for hans mange-
årige engagement i kræftsagen og for vores 
forening. Jeg ønsker ham alt det bedste i 
fremtiden, hvor jeg tror, vi fortsat vil høre 
Frede Olesens klare stemme i sundheds-
debatten.

  

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

Kend ”De 7 tegn” 
– det redder liv
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FRIVILLIGE SØGES TIL WORKSHOPS  
OM UNGES BRUG AF SOLARIER

TA’ CYKLEN DANMARK  
SØGER FRIVILLIGE

HUSK LYSERØD 
LØRDAG I 2015!

Kampagnefilmen Burn, Burn, Burn! kick-
startede Kræftens Bekæmpelses og Tryg- 
Fondens Sluk Solariet-kampagne 2015. Det 
er en stærk fortælling med det enkle bud-
skab, at solariebrug kan få konsekvenser, som 
er mere skræmmende end selv de mest uhyg-
gelige gyserhistorier. Filmen kan forhåbentlig 
være med til at få danske unge til at droppe 
solariet. 

Gyserfilmens budskab handler om den 
skræmmende virkelighed, hvor mindreårige 
ofte besøger et solcenter første gang op til 

deres konfirmation. Oftere end hver anden 
dag får en ung dansker konstateret moder-
mærkekræft, hvilket gør det til den hyppig-
ste kræftform blandt unge kvinder og den 
næsthyppigste blandt unge mænd. 

I løbet af foråret vil Solkampagnen afholde 
Sluk Solariet workshops for unge i kon-
firmationsalderen, så de kan få viden om, 
hvorfor det er vigtigt aldrig at lægge sig ind 
i de kunstige uv-stråler. Workshoppen vil 
være oplysende og samtidig lægge op til en 
debat blandt de unge, hvor især sundhed og 

skønhed skal diskuteres. For at aktivere de 
unge vil der i workshoppen være forslag til 
øvelser, som kan igangsætte diskussion og 
refleksion. Du kan få mere information  
om workshoppen og melde dig som frivillig  
ved at kontakte Jesper Rotvig Jensen på 
jeroje@cancer.dk 

Kampagnen Ta’ Cyklen Danmark arbejder for at få flere danskere op 
på cyklen til og fra arbejde, skole, fritid og indkøb for derigennem at 
bidrage til forebyggelse af livsstilsygdomme som diabetes, hjertesygdom 
og kræft.

Kræftens Bekæmpelse er partner i Ta’ Cyklen Danmark. Vi har brug for 
engagerede frivillige til første kampagneperiode i marts, der sammen 
med os vil hjælpe med at få flere danskere til at tage cyklen til indkøb. 
Som frivillig får du mulighed for at deltage i sjove events, hvor de 
gode budskaber om at tage cyklen skal spredes, og der skal pakkes og 
uddeles gratis Bikezacs (smarte cykeltasker) ved et supermarked. Der er 
mulighed for at deltage i events i byerne Aarhus, Middelfart, Odense og 
Frederiksberg. Hjerteforeningen og Diabetesforeningen er også partnere 
i Ta’ Cyklen Danmark, og de inviterer også deres frivillige til at deltage i 
eventene. Kampagnen er støttet af Nordea-fonden.

Kampagneperiode
Ta’ Cyklen Danmark kører i tre år med start i marts 2015. Du kan 
tilmelde dig første kampagneperiode (uge 12 og 13) eller være med 
hele vejen, hvor du kan koble dig på enkelte opgaver alt efter tid og 
interesse.

Kontakt
Vil du høre mere om kampagnen 
Ta’ Cyklen Danmark og om mulig-
hederne som frivillig, så kontakt 
Vibeke Gunge på vibegu@cancer.dk 
eller tlf. 35257574.

Igen i år er der Lyserød Lørdag. Denne gang  
foregår det den 3. oktober 2015.

Lyserød Lørdag var en stor succes sidste år. Mere 
end 160 byer, lokale butikker og rigtig mange 
frivillige støttede op og samlede ind til Støt Bryst-
erne. Vil du være med til at gøre en forskel for 
brystkræftsagen i 2015? 

Så skal du huske Lyserød Lørdag, hvor frivillige  
laver aktiviteter over hele Danmark og samler 
penge ind. Sidste år blev der arrangeret mange 
forskellige events, som f.eks. motionsløb, fri-
sører, der satte hår, zumbaundervisning, gåtur for 
hundeejere, kunstnere, der donerede værker, og 
foredrag, alt sammen aktiviteter, hvor overskuddet 
gik ubeskåret til Støt Brysterne.

Vi håber, at rigtig mange frivillige har lyst til at 
lave sjove og lyserøde aktiviteter 3. oktober 2015. 
Læs mere på lyserødlørdag.dk.
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De har ikke nemt ved det. Mændene. Og 
der er vel ikke meget at sige til det. Histo-
risk set kan man måske ligefrem argumen-
tere for, at det der med at reflektere over 
problemer og bekymringer er en forholdsvis 
ny ting. Altså for mændene. I hvert fald har 
de ikke nemt ved det. At skulle sidde sam-
men med andre kræftramte af samme køn 
og tale om alt det, der er svært. 

Men selvfølgelig har mænd i krise 
brug for hjælp. Hjælp til at dele viden og 
erfaringer og skabe fællesskab og netværk. 
Og hjælp til at indse, at der er andre som en 
selv, der kæmper med lignende problemer 
og bekymringer.

Kræftens Bekæmpelse har grebet bolden 
og tilbyder nu netværks- og mentorordnin-
ger for mandlige kræftpatienter. Tilbuddene 
er en succes – blandt andet i Odense, hvor 
Vincent Löffler, der er psykolog i kræftråd-
givningen, er idémanden bag det lokale 
mandetilbud. Sammen med blandt andre 
Tage Olsen og Michael Hildebrand Hansen 
(på billedet), der begge arbejder som frivil-
lige medlemmer af styregruppen, har han 
etableret netværksaftener udelukkende for 
mandlige kræftpatienter. Der er i dag 35 
mænd på mailinglisten, og meget skal gå 
galt, hvis ikke der kommer flere til.

Bestemmer selv
For de hygger sig. Mændene. Med golf, 
ølsmagning og madlavning. Og de snakker 
om sorg, sygdom og frustrationer, når det 
skal til. Men de bestemmer selv hvordan og 
hvornår, og dét er hemmeligheden bag suc-
cesen i Odense.

”Vi har i dag en klub, hvor mænd kan 
mødes med det formål at hygge sig omkring 
en fælles interesse. Mændene deltager selv-
følgelig, fordi de har kræft, men det er ikke 
det, der er i højsædet. Udgangspunktet kan 
være madlavning eller racerløb, men bagved 
ligger hele tiden muligheden for at tale om 

de tunge ting, hvis det er det, man er til,” 
siger Vincent Löffler.

”Efterfølgende har vi nok fundet ud af, 
at det netop er dét, der har været nøglen. 
Mændene trives simpelthen, fordi de selv 
må bestemme, hvor meget og hvornår de vil 
fokusere på deres sygdom,” siger han.

Mænd er fra Mars
Tage Olsen og Michael Hildebrand Hansen 
er henholdsvis nuværende og tidligere kræft-  
patient, og begge er de involveret i mande- 
klubben. Som frivillige medlemmer af  
styregruppen har de en del af ansvaret for  
at opretholde stabiliteten i klubben, ligesom 
det i høj grad er dem, der finder på arrange-
menterne på selve aftenerne.

”Før jeg begyndte i mandeklubben, hav-
de jeg været med til mange sammenkomster, 
hvor flertallet var kvinder. På et tidspunkt 
havde jeg tilmeldt mig et arrangement på 
rehabiliteringscenteret Dallund, der udeluk-
kende skulle være for mænd. Men det viste 
sig, at der ikke var mænd nok til at fylde det 
op, så man havde fyldt det ud med kvinder. 
Og snakken faldt altså fuldstændig ander-
ledes, end hvad den ellers ville have gjort, 
hvis der kun havde været mænd til stede. Jeg 
tror simpelthen, at de mænd, der var der, 
følte sig ramt på deres maskulinitet. Det der 
med, at vi mænd er fra Mars, og at kvinder 
er fra Venus, er nok ikke helt forkert,” siger 
Tage Olsen.

Michael Hansen stemmer i:
”Vi har ikke et krav om, at folk skal stille 

sig op og fortælle, hvad de fejler, og hvad de 
tænker på. Slet ikke endda. Vi vil bare gerne 
gi’ mændene et frirum, hvor de kan få lov til  
at være sig selv og tale om det, de har lyst 
til.”

En kvindeverden
En af problemstillingerne ved de ”gamle” 
patientstøttetilbud er ifølge Vincent Löffler,  

at de er udarbejdet til kvinder af kvinder, 
ligesom at der har stået kvinder bag de få 
tilbud, der tidligere har eksisteret til mænd.

”Jeg syntes, at det kunne være interes-
sant at se, om vi kunne inddrage mændene 
i sådan en grad, at de rent faktisk blev 
selvkørende – uden unødvendig indblan-
ding fra hverken kvindelige eller mandlige 
rådgivere,” siger han.

”Det kræver, at man har is i maven og 
kan sige til sig selv, at dét, der er brug for at 
blive snakket om, nok skal blive debatteret. 
Man skal ikke forsøge at fremtvinge noget. 
Og selvfølgelig er det en udfordring, for vi 
er trods alt en kræftrådgivning, og vi er vant 
til at arbejde med terapeutiske grupper og 
kræftrelaterede temaer. Men man er nødt til 
at have troen på, at en sejltur på Odense Å 
kan gøre noget godt for de her mænd.”

Bare vær dig selv
Og selvom sejlture, ølsmagning og mad-
lavning ikke ligefrem lugter af traditionelt 
patientstøttearbejde, er Vincent Löffler ikke 
i tvivl om, at mændene får stort udbytte af 
deres klubaftener:

”Der var én, der mødte op i mande-
klubben, efter at han havde fået en rigtig 
dårlig besked på sygehuset. Han valgte at 
køre forbi mandeklubben og fortælle om 
beskeden, før han tog hjem og fortalte 
den til familien. Der er ingen tvivl om, at 
mændene har en helt særlig tilknytning til 
klubben,” siger han.

Også for styregruppens medlemmer er 
der guld at hente:

”Den glæde jeg oplever, hver gang vi 
mødes, giver mig en meget stor tilfredshed 
og en stor, stor lykkefølelse. Det er meget 
givende,” siger Michael Hansen.

”Og måske netop fordi, sygdommen 
ikke er udgangspunktet for vores møder, 
kan man bare være sig selv og stadig være til 
gavn for andre,” siger Tage Olsen.

AF RASMUS P.V. JAKOBSEN   |  FOTO: DAS BÜRO

I mandeklubben i Odense Kræftrådgivning står der sjældent kræft  
på dagsordenen. Måske derfor er der i dag tilknyttet 35 mænd til klubben.
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Frede Olesen slutter nu sit frivillige formand-
skab med blandede følelser. 

”Det har været fantastisk at være formand 
for denne spændende forening, men jeg synes 
også, at det er tid til at gå. Ni år er lang tid. 
Måske endda lidt for længe. Der skal nye folk 
til med nye vinkler på, hvordan man udvikler 
organisationer. Grundlæggende mener jeg, at 
det er sundt med passende funktionstider. Det 
giver en naturlig dynamik, som jeg godt kan 
lide,” siger Frede Olesen, da Sløjfen møder 
ham til en snak om hans formandskab.

Frede Olesen trådte til som formand i 
2006. Og da var det også med en ny vinkel  
på, hvor der skulle udvikles. 

”Jeg syntes ikke, at sundhedsvæsnet be-
handlede patienterne ordentligt. Man så ikke 
indsatsen i tilstrækkelig grad igennem kræft-
patientens øjne, hverken når det gjaldt forløb, 
ventetider eller kapacitetsproblemer. Eksem-
pelvis oplevede jeg, at der var en nærmest 
umenneskelig tilgang til dem, der henvendte 
sig til sundhedsvæsnet med det ene spørgsmål: 
’Er jeg syg eller rask?’. De kunne sommetider 
vente halve år på at få et svar. I værste fald 
fik de, efter et halvt år, at vide, at de var syge. 
Sådan var vilkårene.”

Missionen om at rydde op i problemerne 
med kræftforløbene har været en årelang 

udfordring for Frede Olesen. Med hjælp fra, 
blandt andre, de frivillige er opgaven, om ikke 
løst, så dog nået et stort skridt på vejen mod 
en bedre og hurtigere diagnostik og behand-
ling af kræft. 

”Jeg har tit tænkt, at vi ikke havde haft en 
kinamands chance fra et centralt kontor uden 
det frivillige Danmark. Det er lykkedes rigtig 
flot for de frivillige at arbejde med patientens 
stemme i debatten. Jeg er især imponeret 
over den måde, det regionale frivillige arbejde 
har udviklet sig på. Det har jeg kæmpestor 
beundring for. Man har formået, på en god og 
ordentlig måde, at gå i dialog med beslut-
ningstagerne, både i kommuner og i regioner. 
Det har givet nogle fantastiske resultater både 
på forebyggelsesområdet og på rehabilite-
ringsområdet. Tænk bare på solkampagnen 
eller vaccinationskampagnen. Det har været 
utroligt spændende at følge.” 

Sundhedssystemet lytter
Den afgående formand er optimistisk på  
Kræftens Bekæmpelses vegne. Han tilskriver 
det selv den energi, han oplever, hver gang  
han er ude til møder. 

”Jeg bliver sådan lidt småhøj af al den 
energi, der er i de frivillige. Når patientens 
og de pårørende stemmer høres klarest i 

samfundsdebatten, så fornemmer man de 
frivilliges og medlemmernes kræfter bag. Så er 
det vanskeligt for et demokratisk sundheds-
system ikke at lytte. Og det gør sig gældende 
både i den store nationale sammenhæng og i 
lokalsamfundet. Den frivilliges stemme skal man 
tage alvorligt. Den er stærkere, end man tror.”

Monopol forpligter
Når man spørger til Frede Olesens håb og 
vision for fremtidens Kræftens Bekæmpelse, 
fornemmer man, at han slet ikke er færdig 
med sit eget engagement i kræftsagen. 

”Der ligger nogle dybe forpligtigelser på 
Kræftens Bekæmpelse. Vi er så store, at vi reelt 
er en monopol-organisation for kræftsagen. 
Jeg håber to ting for Kræftens Bekæmpelse: 
At vi forpligter os til at holde fast i balancen 
mellem hensynet til forebyggelse, hensynet til 
nutidens patient og hensynet til fremtidens 
patient. Vi skal udvikle os inden for alle tre 
områder i ligelig fordeling. Jeg håber også, at 
vi til stadighed vil arbejde for et sundhedsvæ-
sen, hvor den ikke så velartikulerede, lidt stille 
patient – ham eller hende, som livet ikke altid 
har smilet til – også får en god behandling. 
Både i Thyborøn, i Aalborg og på Rigshospi-
talet – og helst i den rækkefølge, ” siger Frede 
Olesen med et glimt i øjet.

AF NILLE GRY KLINGE

FREDE OLESEN TAKKER AF

Frede Olesen har brugt en stor del af sine ni år som formand for Kræftens Bekæmpelse på at 
minde politikere, sundhedsvæsnet og befolkningen om altid at huske patienten. Både i Thyborøn, 
i Aalborg og på Rigshospitalet – og helst i den rækkefølge. Nu takker han af og giver her et indblik  
i de seneste ni års udfordringer, højdepunkter og resultater.

VI SKAL KÆMPE FOR  
ET BALANCERET  
SUNDHEDSVÆSEN
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Højdepunkter har der været mange af i årene 
som formand. Han husker dem alle tydeligt. 
Her er tre af de bedste:

 6. marts 2007, da han for første gang gik 
fra et møde med det politiske administra-
tive system med oplevelsen af, at viljen til at 
gøre op med de umenneskelige ventetider 
nu endelig var sat på dagsordenen. 

 Forskningsresultater fra Kræftens Bekæm- 
 pelses forskningsenhed, som tit har fyldt 
 ham med optimisme. Særligt da han første 
 gang fik præsenteret gennembruddet inden 
 for immunterapi. Da rejste hårene sig på 
 armene. 

 Kongehusets opbakning. Han fremhæver 
en situation, da kronprinsesse Mary var 
med ved åbningen af Hospice Anker Fjord 
i Hvide Sande. Her satte hun sig uopfordret 
på sengekanten hos en af de døende og talte 
med patienten i flere minutter. Et sådant 
engagement har han kun ros tilovers for.

NEDSLAG I FREDE OLESENS 
TID SOM FORMAND
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De nyligt afholdte møder kom i gang efter en 
vedtægtsændring i 2014. Formålet er at få de 
politiske niveauer til at arbejde endnu mere 
sammen. På denne måde skal det gøres tyde-
ligt for den enkelte frivillige, at demokratiet i 
foreningen er levende, og at alle niveauer har 
en aktie i planlægningen af, hvilken retning 
Kræftens Bekæmpelse bevæger sig i.

Et af fællesmøderne foregik i Middelfart 
den 7. oktober. Her deltog Asta Freund, som 
er formand for Haderslev lokalforening og 
næstformand i Haderslevs styregruppe for 
Stafet for Livet.  Hun oplevede, at mødet var 
særdeles fremmende for fællesskabsfølelsen og 
den demokratiske proces. 

”For det første synes jeg, at det var rigtig 
godt at mødes med regionsudvalget og hoved-
bestyrelsen. Dialogen er det bedste middel til 
at opnå sammenhæng og fælles fodslag blandt 
de tre niveauer. Nogle gange kan det føles, 
som om der er langt til toppen fra lokalfor-
eningen, men på fællesmødet oplevede jeg, 
at alle tre niveauer var ligeværdige, og det gav 
mig en bedre fællesskabsfølelse med de andre 
politiske lag,” udtaler Asta.

Der bør være metodefrihed
Arbejdet med aktivitetsplanerne blev udført 
forskelligt fra møde til møde. På mødet i Mid-
delfart var der lagt op til gruppearbejde med 
efterfølgende fælles drøftelse for alle grup-
perne. I Astas gruppe blev der både drøftet 

forslag til aktiviteter, og hvordan aktiviteterne 
udføres i lokalforeningerne. 

”I vores gruppe diskuterede vi blandt andet 
det politiske lobbyarbejde, og hvordan vi sik-
rer, at det ikke bliver for styret. Der bør være 
metodefrihed, da meget af den slags arbejde er 
betinget af det lokale kendskab. En anden vig-
tig aktivitet, vi diskuterede, var øget fokus på 
rehabilitering i kommunerne. Der skal fortsat 
arbejdes med den tidlige forebyggende indsats, 
men vi var også enige om, at der i 2015 skal 
arbejdes for sammenhængen i tilbuddet for 
den kræftramte. Dette gælder også for den 
rehabilitering, der skal til, efter man er færdig 
med den egentlige kræftbehandling,” slår Asta 
fast.

Mere indbyrdes sparing
Den nye mødeform skabte også muligheden 
for mere lokalt samarbejde: 

”På fællesmødet var der også god mulighed 
for indbyrdes sparring om, hvordan vi konkret 
forholder os til de budskaber, vi går ud med 
i lokalsamfundet. Vi diskuterede eksempelvis 
den kommende alkoholkampagne, målret-
tet de unge. Vi var enige om, at kampagnen 
ikke må blive en løftet pegefinger.  Og så er 
det vigtigt at finde ud af, hvad andre lokale 
aktører, som kommunerne, gør på området,” 
slutter Asta.

Konklusionen må blive, at sparring og  
samarbejde på tværs af de politiske niveauer  
er kommet for at blive, til gavn for den demo-
kratiske proces her i foreningen.

SAMMEN NÅR VI MÅLET 
I efteråret blev der for første gang afholdt fællesmøder i alle fem regioner,  

hvor lokalforeninger, regionsudvalget og hovedbestyrelsesmedlemmer i hver region havde  
mulighed for at drøfte aktivitetsplaner for lokalforeninger og regionsudvalg for 2015-16.

AF NILLE GRY KLINGE   |  FOTO: SUZANNE BJERREGAARD

Asta Freund, formand for Haderslev lokalforening.
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I Den lokale soluge besøger frivillige fra Kræftens Bekæmpelse 
børnehaver og SFO’er over hele landet for at lære børnene om 
solens stråler gennem leg og aktiviteter. Institutionen opfordres 
samtidig til at vedtage en solpolitik, og kommunen informeres 
om besøget, ligesom lokalavisen inviteres til at omtale aktiviteten.

Annelise Porse er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalfor-
ening på Samsø, og hun har siden 2009 været kampagnekoordi-
nator for Den lokale soluge. 

”Jeg synes, det er sjovt, og jeg oplever samtidig, at jeg er med 
til at gøre en forskel ved at give børnene en oplevelse og sætte fo-
kus på et vigtigt emne, nemlig solbeskyttelse,” fortæller Annelise.

Det er meget vigtigt, at børn beskyttes i solen og lærer at følge 
de tre solråd; skygge, solhat og solcreme. Jo flere solskoldninger 
man får som barn, des større er risikoen nemlig for at udvikle 
hudkræft og modermærkekræft senere i livet. Derfor gør de 
frivilliges besøg en uvurderlig forskel, da de er med til at sætte 
solbeskyttelse på dagsordenen i institutionerne og grundlægge 
sunde solvaner hos børnene.

Skyggehygge med SFO-børn
I dag solbeskytter de fleste af landets børnehaver børnene, hvor-
imod mange SFO’er endnu ikke er nået så langt. Sidste år be-

søgte Annelise Porse og en anden frivillig, Vibeke Olsen, derfor 
for første gang SFO’en på Samsø Skole. Her afviklede de et skyg-
gehyggeløb, som består af fem poster med opgaver, som børnene 
skal løse. De skal bl.a. folde en solhat, finde solsmileys i skyggen 
og lave et armbånd af uv-følsomme perler, som skifter farve, når 
der er uv-stråling i luften.

”Vi kalder dem trylleperler, og de er altid et kæmpe hit hos 
børnene,” smiler Annelise Porse, ”børnene havde en rigtig sjov 
eftermiddag, hvor de samtidig lærte en masse om solbeskyttelse. 
Mange af dem vidste en del på forhånd og kunne genkende os 
’soldamer’ fra børnehaven.”

Annelise og de frivillige er enige om, at materialerne til løbet 
er rigtig gode og samtidig velegnede til at aktivere mange børn 
på én gang. ”Der var 50 børn, som pædagogerne havde sørget for 
at dele ind i hold på 3-4 personer. Det tog ca. to timer, og det er 
nødvendigt, at alle poster bliver bemandet. Det var pædagogerne 
heldigvis flinke til at hjælpe os med,” fortæller hun.

Vigtigt at være velforberedt
Annelise understreger, at det er vigtigt, at man som kampagne-
koordinator og frivillig altid er velforberedt inden besøgene. 

”Vi havde gjort armbåndene klar på forhånd, og vi havde 
prøvet at folde en flip flap og en solhat. På den måde var vi rigtig 
godt forberedte til besøget,” siger hun og tilføjer: ”Da det var 
et nyt sted, holdt jeg desuden et møde med institutionslederen 
forud for besøget, hvor jeg fortalte om programmet, og at vi 
havde brug for, at pædagogerne ville hjælpe os på dagen. Jeg har 
altid foldere og informationsbreve med til institutionslederen, og 
jeg beder altid om at få en snak med vedkommende efter besøget 
for at samle op på dagen og gennemgå institutionens solpolitik 
eller opfordre til, at de vedtager en.”

Den lokale soluge afholdes i børnehaver og SFO’er over hele 
landet i uge 21, 18.-22. maj. Du kan få mere information og se 
de opdaterede materialer ved at melde dig ind i grupperne Den 
lokale soluge – SFO’er og/eller Den lokale soluge – Børnehaver 
på www.frivillig.dk. 

DEN LOKALE SOLUGE ER KOMMET  
TIL SAMSØ FOR AT BLIVE
Annelise Porse er frivillig i Solkampagnen, og hun glæder sig til igen at arrangere Den lokale 
soluge på Samsø til maj. Sidste år besøgte de frivillige for første gang en af øens SFO’er, hvilket 
var en stor succes.

AF SINE VIHOLT OXFELDT   |  FOTO: MARTIN SØRENSEN
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“DE 7 TEGN”
AF METTE MARIE ESPERSEN    

Danskerne skal motiveres til at gå tidligere til lægen med symptomer, der kan være tegn på kræft.  
Det er budskabet i Kræftens Bekæmpelses nye forebyggelseskampagne ”De 7 tegn”.

Kampagnen gik i luften i januar måned med 
landsdækkende tv-spots og reklamer. Hoved-
budskabet er at få danskerne til at gå til lægen, 
hvis de oplever et eller flere af disse syv symp-
tomer: Blødning, knuder, ændret afførings-
mønster, ændrede modermærker, vedvarende 
hoste, synkebesvær og uforklarligt vægttab.

Baggrunden
Danske kræftpatienter lever ikke lige så længe 
som kræftpatienter i de lande, vi sammenlig-
ner os med. En af grundene er, at vi går for 
sent til læge med symptomer, der kan være 
tegn på kræft.  Det kan der være flere forkla-
ringer på, og selvom mange af dem kan være 
forståelige, er ingen af dem gode. For det gør 
en forskel at få undersøgt tegn på kræft i tide. 

Det nytter at gå tidligt til læge
”De 7 tegn” vil give danskerne en oplevelse  
af håb og handlekraft ved at fortælle, at man 
kan påvirke sit sygdomsforløb i en positiv 
retning blot ved at gå til læge i tide, når man 
mærker, noget ikke er, som det skal være. 

Kampagnen henvender sig til mænd og 
kvinder 50+ med særligt fokus på de kortest 
uddannede. Målgruppen er valgt, fordi risi-
koen for kræft stiger med alderen, men også 
fordi undersøgelser viser, at mange i denne 
målgruppe har et begrænset kendskab til 
symptomer og er særligt pessimistiske med 

hensyn til chancerne for at overleve kræft. 
Men det nytter at komme tidligt til 

læge. Projektchef, overlæge Iben Holten fra 
Kræftens Bekæmpelse peger eksempelvis på 
lungekræft. Tal viser, at hvis patienter får  
diagnosticeret lungekræft i et tidligere stadie, 
vil man kunne redde flere hundrede liv om 
året.

Et andet vigtigt argument er, at hvis man 
opdager en kræftsygdom tidligt, vil behand-
lingen ofte ikke være så voldsom for kroppen 
som ved et mere fremskredent stadie. Derved 
mindsker man de senfølger, der er ved behand- 
lingen, og fremmer chancerne for et godt liv 
efter kræft.

Tanker bag kampagnen
For at understrege, at kræft ikke behøver 
udvikle sig alvorligt, blev kampagnen lanceret 
med to forskellige tv-spots, der ikke umiddel-
bart har så meget med kræft at gøre. Med det 
overordnede budskab ”Hold øje med de små 
tegn – og gør noget!” illustrerer filmene det 
meningsfulde i at handle i tide, når noget ikke 
er, som det skal være. 

Efter på denne måde at have fanget mål- 

gruppens opmærksomhed foldes underbud-
skabet ”Hold øje med de 7 tegn – og gå til 
lægen i tide” ud via bannerkampagner, pjece-
omdelinger, presse og PR. Her går vi i dybden 
med, hvilke tegn på kræft man skal holde øje 
og gå til læge med. 

Materialer og mere information
”De 7 tegn” er lagt ind som forslag på lokal-
foreningernes aktivitetsplan for 2015-2016. 
Hvis aktivitetsplanen bliver godkendt ved 
repræsentantskabsmødet i maj 2015, vil kam-
pagnen kunne bredes ud lokalt i hele landet. 
Som lokalforening kan man, alt efter tid og 
ambitionsniveau, bakke op om kampagnen 
ved eksempelvis at opstille stande ved arran-
gementer og lokale events, skrive læserbreve 
til lokale medier eller dele budskabet på lokale 
arbejdspladser. 

Kræftens Bekæmpelse leverer materialer til ak-
tiviteterne (i form af pjecer, balloner, quizark, 
T-shirts, badges osv.). Man kan allerede nu 
smugkigge på udbuddet eller bestille på grup-
pen ”De 7 tegn” på www.frivillig.dk. Her kan 
du også læse mere om kampagnen.
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“DE 7 TEGN”
NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MARIANNE VESTERGAARD

Hvert år er Kræftens Bekæmpelse med til at 
spørge et repræsentativt udsnit af danskerne om 
deres rygevaner. Undersøgelserne har hidtil vist, 
at andelen af danskere, der ryger, har ligget på et 
par og tyve procent i flere år. 

I 2014 svarer 21 pct. af danskerne, at de ryger, 
og 17 pct., at de ryger hver dag. Men 60 procent 
af rygerne vil gerne stoppe, og det kan sagtens 
lykkes for dem, siger overlæge i Kræftens Bekæm-
pelse, Inge Haunstrup Clemmensen. 

”Hvis man først har besluttet sig for at stoppe, 
så skal det også nok lykkes. Faktisk viser under-
søgelsen, at 76 pct. af dem, der er stoppet med 
at ryge, har gjort det uden brug af hjælpemidler,” 
siger hun. I dag er det 15 pct. af danskere over 70 
år, der ryger, men faktisk er det halvdelen i denne 
aldersgruppe, som tidligere har røget.  Tallene 
viser, at mange dropper tobakken, efter at de er 
fyldt 60 år. 

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gen-
nemført fra 17. november til 7. december 2014 
blandt 5.050 deltagere. TNS Gallup har foretaget 
undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Danmarks 
Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens 
Bekæmpelse.

Onsdag den 4. februar – på World Cancer Day – blev Kræftens Bekæmpelses 
Hæderspris uddelt for femte gang. Modtagerne er i år psykolog og seniorfor-
sker Julie Midtgaard og forskningsfysioterapeut og kandidat i sundhedsviden-
skab Morten Quist. Begge fra Universitetshospitalernes Center for Sundheds-
faglig Forskning på Rigshospitalet, hvor de forsker i kræft og motion. De har 
blandt andet været med til at dokumentere, at motion har adskillige gavnlige 
virkninger på kræftpatienter. 

De får prisen, fordi de ikke bare nøjes med at forske i kræft og motion, 
men også i deres fritid er med til at skabe rammerne for, at kræftpatienter kan 
dyrke motion sammen. De har blandt andet etableret foreningerne Proof of 
Life og PACT, hvor kræftpatienter mødes for at motionere.

Hædersprisen blev overrakt af kronprinsesse Mary og fandt sted i Skuespil-
huset i København.  

I takt med at danskerne lever længere, stiger vores risiko for at få kræft. Derfor er det vigtigt at få skabt mere viden om, hvordan vi får 
et sundt liv, også når vi bliver ældre. Det er målet med en rekordstor bevilling fra EU på en mia. euro – eller 7,3 mia. danske kroner, 
hvor blandt andre Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse i de næste fem år skal arbejde sammen for at fremme ’forskning, 
viden og innovationer til et aktivt liv og sund aldring’. Professor Nils Brünner, der er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse, bliver en 
af de centrale deltagere i det nye samarbejde, og han ser frem til de nye muligheder. 

”I dag får 35.000 danskere kræft hvert år, og ca. 15.000 dør af sygdommen. Det bedste, vi kan gøre, er at forhindre, at kræft over-
hovedet opstår, og det kan blandt andet nås ved at udvikle medicin til de mennesker, som har særligt høj risiko for at udvikle kræft,” 
siger Nils Brünner. I det skandinaviske samarbejde deltager også, blandt andre, Novo Nordisk, Leo Pharma, Region Hovedstaden og 
Pensionskassen PKA i samarbejde med en række svenske interessenter. Bevillingen er givet gennem European Institute for Innovation 
and Technology.

DE FLESTE RYGERE VIL  
GERNE STOPPE

FORSKERE FIK HÆDERSPRIS FOR ARBEJDE  
MED KRÆFTPATIENTER OG MOTION

FORSKERE FRA KRÆFTENS BEKÆMPELSE  
FÅR DEL I MILLIARDBEVILLING TIL SUND ALDRING

Hædersprisen blev overrakt af kronprinsesse Mary og fandt sted i Skuespilhuset i København.
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Den første indsamling i 1986 skulle vise 
sig at være så stor en succes for Kræftens 
Bekæmpelse, at den nu 30 år efter stadig 
afholdes. Kirsten Blume Schmidt mindes 
ikke, at indsamlingen har ændret sig ret 
meget. 

”Det var arrangeret lige så godt den-
gang som nu. Vi havde distriktsledere i 
alle de mindre byer, og der blev samlet ind 
alle vegne i kommunen,” fortæller Kirsten 
om den første landsindsamling. ”Det var 
spændende, hvordan ville det nu gå, kunne 
vi få nogle indsamlere til at melde sig?  
Ville vi nu få nok i kassen? Men det gik 
jo!” 

Juelsminde fik i 1986 indsamlet 
108.000 kr., hvilket svarede til 18,5 kro-
ner pr. husstand. ”Vi var helt høje, da  
vi fik resultatet – vi havde slet ikke troet,  
at de kunne give så meget,” siger Kirsten.

Kirsten, der også er medlem af lokalfor-
eningen i Juelsminde, kan godt lide at være 

kampagneleder, og hun synes, det er rart 
at have kontakt med de mange forskellige 
mennesker, der deltager i indsamlingen. 
Hvert år inviterer hun indsamlerne på kaffe 
og en snak om deres oplevelser på ruten. 
”Det bliver svært at sige farvel til engang. 
Det skal i hvert fald overleveres i gode 
hænder. Jeg bliver ved, så længe jeg er rask 
og frisk.” 

I år er Kirsten igen med som kampagne-
leder og viser på den måde flaget. ”Indsam- 
lingen har været en succes hver gang, men 
man er meget spændt. Man tænker hele ti-
den, det skal være så godt som muligt, men 
man kan jo ikke gøre mere, end man kan.” 

Kirsten Blume Schmidt og de ti 
distriktsledere i Juelsminde er lige nu i 
gang med at planlægge årets indsamling, 
så 28.000 danskere igen i år får mulig-
heden for at vise flaget og gøre en forskel i 
kampen mod kræft til Landsindsamlingen 
søndag den 12. april 2015.

OM LANDSINDSAMLINGEN 2015

 For fjerde år i træk er kampagnen

 for Kræftens Bekæmpelses lands-

 indsamling ”Vis Flaget”. 

 Med ”Vis flaget”- søndag den 12. 

april giver vi danskerne mulighed 

for at fortælle deres grund til at 

støtte landsindsamlingen.

 Alle, der deltager i og støtter 

landsindsamlingen, har en god 

grund til det, fordi de enten er 

direkte berørt af kræft, eller fordi 

de gerne vil gøre en indsats for at 

give håb og støtte. 

 Meld dig som indsamler på 

 www.indsamling.dk 

KAMPAGNELEDER 
FRA 1986 TIL 2015 
I år er det 30. gang, at Kræftens Bekæmpelse holder Landsindsam-
ling. Sløjfen har talt med Kirsten Blume Schmidt fra Juelsminde, der 
har været med lige fra begyndelsen som frivillig kampagneleder.

AF PERNILLE IBSEN HAUGE  

30 ÅRS JUBILÆUM
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Det var midt om natten, at Sandra tog be-
slutningen om, at Stafet For Livet skulle til 
Hvidovre uanset hvad. Sammen med gode 
kolleger var hun taget til Frederiksberg, hvor 
man for tredje år i træk lagde by til verdens 
største fundraisingaktivitet, Stafet For Livet, 
der indsamler penge til kræftsagen og giver 
støtte og håb til tusindvis af kræftpatienter og 
pårørende. 

Og nu stod Sandra så dér og kiggede på de 
mange gående mænd og kvinder, der ligesom 
hende selv havde kræft tæt inde på livet, og 
som i dette øjeblik, klokken tre om natten, var 
det perfekte billede på, hvad Stafet For Livet 
handler om; at kampen mod kræft er en fælles 
kamp, der skal kæmpes i både de lyse og i de 
mørke timer.

”Jeg blev simpelthen så høj af at se på de her 
mennesker, der selv om natten stod sammen i 
kampen mod kræft, og jeg blev ret hurtigt klar 
over, at vi var nødt til at have en stafet i Hvid-
ovre,” siger 38-årige Sandra Hall Meilstrup.

Kæmpe opbakning
Få dage senere kastede hun sig over planlæg-
ningen, og hvad der på papiret lignede en 
uoverskuelig proces, forvandlede sig overra-
skende hurtigt til et projekt, der rent faktisk 
var til at gå til:     

”Da jeg på Facebook annoncerede, at jeg 
ville det her, væltede det ind med positive 
kommentarer, og alle, jeg kendte, spredte  
budskabet i deres omgangskredse. Det gjorde 
jo, at der sad 25 mennesker til første opstarts-
møde, hvor jeg ville have været glad. Hvis bare 

fem var dukket op. Og så fandt jeg hurtigt 
ud af, hvor meget hjælp der var at hente hos 
Kræftens Bekæmpelse. Jeg fik simpelthen en 
konkret sparringspartner, der kunne træde til, 
når jeg følte, at jeg var på dybt vand,” siger 
Sandra.

Den rette hylde
Sandra har i mange år haft et ønske om at 
arbejde frivilligt og gøre noget godt for andre, 
men efter at et julepyntsprojekt til fordel for 
børneafdelingerne på de danske hospitaler 
strandede hos brandmyndighederne, har frivil-
ligarbejdet ligget i dvale. Så da hun fik øjnene 
op for Stafet For Livet, blev hun tændt med 
det samme. 

”Jeg har selv haft kræft, så på alle måder var 
det det helt rigtige sted for mig at bruge mine 
ressourcer. Rigtig mange har gjort så meget 
godt for mig, og nu er det min tur til at gi’ 
igen.” 

Stafet For Livet afholdes for første gang i 
Hvidovre 5.- 6. september 2015. 

OM STAFET FOR LIVET

 Stafet For Livet er verdens største 

fundraisingaktivitet. Den finder sted i 

21 lande, og i Danmark alene var der 

37 stafetter i 2014. Det er målet at nå 

op på 49 i 2015. Stafet For Livet varer 

mellem 18-24 timer. Stafettens varighed 

symboliserer, at kræftpatienter kæmper 

med sygdommen hele døgnet, og derfor 

holder man også stafetten i gang om 

natten.

 Hovedformålene er at indsamle penge 

til kræftsagen og give håb og støtte til 

alle, der er berørt af kræft. Overskud-

det fra stafetterne går til Kræftens 

Bekæmpelses arbejde med forebyggelse, 

forskning og patientstøtte. Det er et 

årligt tilbagevendende arrangement, der 

i Danmark finder sted i forsommeren 

samt i sensommeren.

 Læs mere om Stafet For Livet på 

 www.stafetforlivet.dk

NU ER DET MIN TUR  
TIL AT GI’ IGEN
Stafet For Livet er en kæmpe succes. På få år har stafetten, der er arrangeret af frivillige, bredt  
sig til 37 byer i Danmark. Sandra Hall Meilstrup fra Hvidovre er en af de ildsjæle, der har kastet sig ind  
i kampen og hentet en stafet hjem til sin hjemby.

AF RASMUS P.V. JAKOBSEN
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

Livsrum Næstved er verdens bedste sundheds-
byggeri 2015
Archdaily er den største arkitektur-blog i verden. Den besøges 

af op til 7 millioner læsere om måneden. Bloggens publikums-

pris ”Building of the year” bliver uddelt i forskellige arkitekto-

niske kategorier. I år var Livsrum Næstved i kamp mod 3000 

andre byggerier, og vandt inden for kategorien sundhedsbyg-

geri. Det er arkitektfirmaet EFFEKT, der sammen med Realdania 

og Kræftens Bekæmpelse har stået for byggeriet. Partner i  

EFFEKT, Tue Foged, siger: ”At vinde en så anerkendt interna-

tional arkitekturpris har virkelig stor betydning. Designet er 

basseret på principperne for helende arkitektur, og netop  

derfor er vi enormt stolte af, at denne pris får sat fokus på, 

hvordan design og arkitektur kan være med til at forbedre vores 

sundhedsvæsen.”

Områdechef i Kræftens Bekæmpelse, Anne Mau, er ligele-

des stolt af det præmierede hus: ”Det er fantastisk dejligt, at 

byggeriet også bliver anerkendt af andre. Man mærker det, 

lige når man træder ind i huset. Her er en speciel ro, varme og 

blidhed, og vi hører meget tit fra brugerne, at her har de lyst til 

at være.”

Livsrum Næstved ligger på Ringstedgade 71 i Næstved,  

og alle, der er berørt af kræft, er velkomne til at kigge  

forbi. Læs mere om Kræftens Bekæmpelses Livsrum på  

www.cancer.dk/livsrum.

IGEN-butikken i Snekkersten fejrede 10 års jubilæum
Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik på Stationsvej 25 i Snekker-

sten kunne den 25. januar 2015 fejre 10 års fødselsdag. Jubilæet 

blev fejret tre dage i træk med Helsingør Pigegarde, gode tilbud og 

kaffe og kage.

Distriktschef Jeanette Sandager: ”Vi har haft 10 fantastiske år 

i Snekkersten, hvor vores ca. 50 frivillige nyder at betjene faste og 

nye kunder hver dag.” Omsætningen i butikken er steget støt i 

løbet af årene, og mere end 150.000 kunder har lagt vejen forbi. 

”Uden de mange frivillige medhjælpere, vi har, kan det ikke lade sig 

gøre at drive vores butik. De yder en kæmpe indsats og møder altid 

kunderne med venlighed og smil. Det er vi meget taknemmelige 

for,” siger Jeanette Sandager.

Ny bestyrelse og nye tiltag
Efter et års tomrum er der kommet en ny bestyrelse i Rødovre, og de har 

haft travlt. Den nye formand hedder André Bentsen, og han er allerede godt 

i gang med at planlægge en masse nye tiltag. Årets helt store satsning bliver 

et 24-timers arrangement i Rødovre Centrum, hvor man har engageret ultra-

løberen Leon Skriver Hansen til et rekordforsøg på løbebånd. 

”Målet er at gøre opmærksom på Kræftens Bekæmpelse på en sjov 

og god måde, på et sted, hvor det virkelig batter. Der vil være en masse 

oplysende aktiviteter i forbindelse med arrangementet, der falder samtidig 

med selve landsindsamlingen og et kæmpe temaindstik i den lokale avis,” 

siger André Bentsen. ”Da lokalafdelingen har ligget stille i så lang tid, er der 

meget fodarbejde, men vi har en stærk bestyrelse med mange ildsjæle, der 

har en finger på pulsen i lokalsamfundet,” siger han og fortsætter: ”Der er 

mange i byen, som efterlyser mere meningsfuld sparring og erfaringsudveks-

ling omkring deres sygdomsforløb. Derfor vil vi forsøge at arrangere nogle 

foredrag og caféer i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter, hvor også 

pårørende kan få sat ord på deres tanker.”

Den nye bestyrelse tænker stort og har mange gode initiativer i støbe-

skeen, ”og dem glæder vi os til at få gang i”, understreger André Bentsen.

På billedet ses André Bentsen og næstformand Lotte Rosenkrantz, der er 

i Rødovre lokalradio.
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Frivillige til Fuld af liv-events
To fester med alkoholfrie drinks, farverig pynt og højt humør var 

et af startskuddene til Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens 

alkoholkampagne Fuld af liv. Diskoteker i Aalborg og Odense dan-

nede rammen om en alternativ måde at feste på – nemlig helt uden 

alkohol. Festerne kunne ikke være blevet afviklet uden den enorme 

indsats fra frivillige, som undervejs viste stort engagement og gav 

de festglade gæster en rigtig god oplevelse. Blandt andet pyntede 

de frivillige festligt op og sørgede for de unge gæster undervejs. 

Frivillige i København og Odense har desuden været ude i natte- 

livet for at møde unge mennesker på vej til fest til en snak om 

alkohol. Dette har givet anledning til både god dialog og sjove  

situationer. Begge events har været en stor succes, og vi er derfor 

allerede i gang med at planlægge forårets 

og sommerens Fuld af liv-arrange-

menter. Her får vi igen brug for 

frivilliges hjælp. Du kan læse  

mere og tilmelde dig på frivillig.dk 

i gruppen Fuld af liv. 

Foredrag om kræft og sundhed tiltrak 300 i Varde
Stafet for Livet Varde og Varde Lokalforening havde arrangeret fore-

dragsaften om kræft og sundhed den 29. januar på Hotel Arnborg. 

300 tilhørere deltog. 

Flere foredragsholdere satte deres særlige præg på aftenen. 

Dorte Eg tog udgangspunkt i sin meget personlige historie om  

sin kamp mod kræft, hvor man ikke kunne undgå at blive berørt.  

Dorte Eg fortalte om hele tiden at sætte sig nye mål for sin fysiske 

form, og for de oplevelser, hun ønskede for sig selv, sin mand og 

sine to børn. Læge Charlotte Bøving satte fokus på, hvorfor vi 

skal leve sundt, hvis vi vil undgå eller overleve alvorlig syg- 

dom som eksempelvis kræft. Varde Fysioterapi fortalte om  

deres tilbud til nuværende og tidligere kræftpatienter.  I pausen 

kunne tilhørerne sludre med Stafet for Livets styregruppe i Varde 

og oplægsholderne. Den stående applaus ved alle foredragene 

vidnede om, at tilhørerne gik derfra berørte, oplyste og underholdt.

LØBETEE MED LOGO
Kvalitets løbetee figursyet med 
Kræftens Bekæmpelses logo 
påtrykt på bryst og ryg. Fås i 
både herre- og damemodel. 

Normalpris 149 kr.
Pris: 99,- kr.

BLOMSTERHAVE I  
VINDUET, PLANTEFRYD 
Få eller giv en dejlig blomster-
have til vindueskarmen. Blom-
sterne dyrkes i vindueskarmen. 
Indhold: bionedbrydelig 
grokasse, 4 poser med frø, 
godkendt jord med gødning, 
valmue, kornblomst, taller-
kensmækker, latyrus

Pris: 149,- kr.

HELLE FOR  
LONE ARMBÅND 
Fint armbånd med tre små 
ringe i oxyderet sterling sølv 
med elastisk rem. Fås også 
i forgyldt sterling sølv og 
sterling sølv.

Pris:149,- kr.

LÆKKERT BOMULDS-
TØRKLÆDE
Let bomuldstørklæde i blå 
nuancer med sorte stjerner. 
Tørklædet måler 110x180 cm 
og er i 100 % bomuld.  

Pris: 139,- kr.

POP MÆLKEKANDE
POP mælkekande i stentøj fra 
New Wave. Fås i flere farver. 
Højde 9 cm 50 cl    

Pris: 149,- kr. 

WEBSHOPPEN
Webshoppen har fået forårsfornemmelser, og de nye lyse og lette farver har fundet vej ind i sortimentet. Der er masser af  
lækre varer både til dig selv, veninden og hjemmet. Alle varer købt i webshoppen støtter Kræftens Bekæmpelses arbejde med 
forskning, forebyggelse og patientstøtte. Se de mange nye forårsvarer i vores webshop på www.købogstøt.dk

WEBSHOP

MÅNEDENS 
TILBUD 

– MARTS –



Joanna forsker i kræft – og er frivillig indsamler. 
Det går fint i spænd sammen. ”Kampen mod 
kræft foregår ikke kun i laboratorierne, men  
også ude på gaden, når vi sammen med resten  
af Danmark går ud og samler penge ind”, fortæl-
ler Joanna Merchut-Maya, der arbejder som 
kræftforsker i Kræftens Bekæmpelses Center for 
kræftforskning i København. 

Oprindeligt kommer Joanna fra Polen, men 
flyttede til Danmark for tre år siden med sin 
’forskermand’ og lille datter. Både mand og kone 
arbejder som kræftforskere i Center for Kræftforsk-
ning i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftforskning koster mange penge
Kræftens bekæmpelse bruger mange millioner 
hvert år på kræftforskning. 

”Lige nu arbejder jeg med biologisk forskning. 
Vi går i laboratorierne og laver forskellige forsøg 
med virus og kræftceller for at få en større for-
ståelse af, hvorfor celler udvikler sig til kræft, og 
hvordan vi kan blive bedre til at stoppe kræftcel-
lerne og udvikle nye behandlinger. For mig er det 
et meget meningsfuldt arbejde,” fortæller Joanna 
med stor begejstring i stemmen. Men forskning 
tager lang tid og koster mange penge.

Ud at stemme dørklokker
Derfor er det også meningsfuldt for Joanna at gå 
ud og samle penge ind ved landsindsamlingen i 
år den 12. april. Det gjorde hun også sidste og 
forrige år.

”En god kollega tog mig med ud at samle ind 
det første år, hvor jeg var indsamler på Østerbro i 
København. Det var en fantastisk oplevelse at gå 
rundt og ringe på dørene og møde danskerne. Jeg 
var jo ret ny dengang. Det var, og er, spændende 
at snakke med folk. De er så positive og vil som 
regel gerne hjælpe, når de hører, vi kommer fra 
Kræftens Bekæmpelse. Nu har jeg også min lille 
datter med,” fortæller Joanna.

Min mentor døde af kræft
”Min mentor og underviser på mit universitet 
døde af brystkræft. Hun betød rigtig meget for 
mig. Hun var et helt enestående menneske og 
en fantastisk inspirator. Jeg var meget berørt 
af situationen dengang og glemmer det aldrig. 
Kræft kan ramme os alle. Og jeg ved, at hver 
eneste indsamler gør en forskel,” siger Joanna 
Merchut-Maya. 
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