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Jeg har i løbet af efteråret fulgt med i fem specifikke møder, der er afholdt rundt om 
i rundt om i landet. Fem møder, som har stor indflydelse på det frivillige arbejde, I 
udfører hver eneste dag. Det er nemlig på de møder, at repræsentanter for lokalfor-
eninger, regionsudvalg og hovedbestyrelse drøfter de aktivitetsplaner, som skal danne 
rammerne om det frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse. 

På alle fem møder var engagementet helt i top. Drøftelserne var konstruktive, og 
tilbagemeldingerne var, at frivillige i Kræftens Bekæmpelse sætter pris på at få lejlighed 
til at deltage i processen om udformningen af aktivitetsplanerne. Det er jeg glad for, 
for så kan vi forhåbentligt ende med et resultat, der er motivation for at arbejde med, 
og som er realistisk at nå i mål med.

I 2013 lavede vi en undersøgelse, hvor vi spurgte jer, om I trives. Svaret fra flere af jer 
fra lokalforeningerne var, at I nogle gange synes, at der er mange arbejdsopgaver – i 
nogle tilfælde for mange. Som en direkte konsekvens deraf gik vi sammen med nogle 
lokalforeninger i gang med at se på, hvordan man kan udvikle lokalforeningsarbejdet. 
Udvikle det på en sådan måde, at det opleves mindre stressende, uden at man kommer 
til at give køb på de vigtige opgaver, der fremmer kræftsagen lokalt.  

Jeg er meget opmærksom på, at frivillige i Kræftens Bekæmpelse i endnu højere grad 
ønsker at blive involveret i planlægningen af de frivillige arbejdsopgaver. Derfor vil  
det kommende arbejde med udformningen af de politiske fokusområder i aktivitets-
planerne også foregå i tæt samarbejde mellem fagfolk, områdekonsulenter og frivillige. 

I januar/februar 2016 vil vi igen spørge jer om, hvordan I trives. Ligesom man på en 
arbejdsplads undersøger medarbejdertrivslen hvert 3. år, foretager vi en trivselsunder-
søgelse blandt de frivillige i Kræftens Bekæmpelse hvert 3. år. Det frivillige arbejde 
bæres af frivillige kræfter, og derfor er det afgørende, at I er glade og tilfredse og  
fortsat ser jer selv som en bærende aktiv del af foreningen. Så brug endelig trivsels-
undersøgelsen til at komme med jeres oprigtige mening.

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

KÆRE FRIVILLIG
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FOREBYGGELSESKURSUS 
TIL LOKALFORENINGSFRIVILLIGE

KAMPAGNEN ”DE 7 TEGN”  
FORTSÆTTER I 2016

LANDSINDSAMLING D. 3. APRIL

HVIDOVRE LOKAL- 
FORENING HOLDER 
JULEKONCERT MED 
ANN-METTE ELTEN

Kræftens Bekæmpelse udbyder for første gang et forebyggelseskursus med 
fokus på generel viden og metoder til arbejdet med forebyggelsesindsatser-
ne. Kurset foregår den 12. marts 2016, klokken 09-17 i Kræftpatienternes 
Hus, Beridderbakken 9, 7100 Vejle.  
Kurset er målrettet lokalforeningsfrivillige. Med kurset ønsker vi at tilbyde 
lokalforeningsfrivillige viden, metoder og redskaber til at arbejde såvel 
kræftpolitisk som aktivitetsbaseret med forebyggelsesindsatserne i aktivi-
tetsplanen. Kurset vil give viden om forebyggelse, rekruttering, kommu-
nikation og metoder til planlægning af aktiviteter. Du kan læse mere om 
kurset og tilmelde dig via frivillig.dk

Takket være danskernes flotte opbakning til Knæk Cancer kan 
kampagneindsatsen ”De 7 tegn” fortsætte i 2016. Ambitionen 
er, at danskerne skal lære de syv mest almindelige tegn på kræft 
at kende og blive bedre til at gå til lægen, hvis de oplever et eller 
flere af dem. 

I kampagnens næste fase inddrager vi netværket omkring 
målgruppen, fordi vi ved, at de mennesker, der er i vores liv, 
spiller en vigtig rolle for, hvor hurtigt vi går til lægen, når krop-
pen ikke opfører sig, som den plejer. Kampagneindsatsen sætter 
fokus på betydningen af det gode råd – og hvor vigtigt det er at 
give og tage imod det lille skub, der gør, at man lærer de 7 mest 
almindelige tegn at kende og går til lægen i tide. 

Ligesom sidste år starter kampagnen med et tv-spot i midten 
af januar, og i skrivende stund arbejdes der hårdt på at udvikle 
kampagnens andre elementer. I november blev der afholdt 
workshops med frivillige både i Odense og København, hvor vi 
fik gode input til, hvordan man som frivillig kan involvere sig i 
kampagnen og hvilke materialer, der er brug for.

Følg med på frivillig.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 3. april 2016, 
hvor Kræftens Bekæmpelses landsindsamling finder sted. 
Vi håber, at rigtig mange frivillige endnu en gang vil være 
med til at samle ind og bidrage til et godt resultat. 

Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Hvidovre 
holder den 8. december julekoncert med Ann-Mette 
Elten, der blandt andet er kendt fra Århus-bandet På 
Slaget 12. Koncerten afholdes i Strandmarkskirken 
i Hvidovre og begynder kl. 19.30. Billetterne koster 
145 kr. og kan købes via Billetnet.
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Helle Pedersen møder som udgangspunkt folk 
med et smil. Det lyder måske ikke af meget, 
men hvis man tænker over det, siger det fak-
tisk en hel del om et menneske.

Det siger i hvert fald noget om rummelig-
hed, empati og engagement. Og måske også 
lidt om næstekærlighed og evnen til at se ud 
over egen næsetip. 

Helle har det hele. Det står klart, da jeg 

møder hende i Haslev Amatørbokseklub, 
hvor jeg som Sløjfens udsendte skal forsøge at 
blive klogere på, hvad kræftrehabilitering og 
boksetræning har med hinanden at gøre. Det 
er Helle, der skal gi’ mig svarene. Gennem de 
seneste par år har hun nemlig arbejdet som fri-
villig boksetræner for blandt andet kræftramte 
i Faxe og omegn, og hun gør det godt, siger 
de. Altså folk fra Faxe og omegn.

Én familie
Efter for fem år siden selv at have været igen-
nem et behandlingsforløb for brystkræft fandt 
Helle Pedersen ud af, at der i Faxe Kommune 
manglede et godt tilbud om fysisk genoptræ-
ning til kræftpatienter. Hun allierede sig med 
Kræftens Bekæmpelses lokalforening i områ-
det, og sammen med Faxe Sundhedscenter gik 
planlægningsarbejdet i gang. Ad omveje endte 

de en dag i Haslev Amatørbokseklub,  
og derfra var der ikke langt til handling.

- For to år siden var vi seks på holdet, og 
nu er vi omkring 35 i snit, siger Helle, da vi  
en halv time før dagens træning sidder i bokse-
klubbens køkken med udsigt til boksering og 
sandsække.

– Vi har i dag et rigtig godt samarbejde 
med kommunen og med sundhedscenteret, 
der nu tilbyder fremragende kræftrehabilite-
ring, og som i den grad er med til at præsen-
tere folk for træningen her i klubben. 

– Og indtil videre er det faktisk sådan, at 
jeg kun har positive erfaringer at trække på. 
Hver gang vi træner, er det med glade men-
nesker, der yder, hvad de kan og mere til. Og 
så er der naturligvis også plads til de svære 
snakke, hvis det er det, der er brug for. Med-
lemmerne i klubben er efterhånden blevet så 

- Fight -

En kræftsygdom er ingen hindring 
for veludførte armbøjninger og  
solide sandsækkeslag. Det slår 
man fast i Haslev Amatørbokse-
klub, hvor frivillig i Kræftens Be-
kæmpelse Helle Pedersen tilbyder 
boksetræning for kræftramte.

TEKST OG FOTO AF RASMUS P.V. JAKOBSEN

Frivillig går i ringen
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Hver onsdag og fredag står den på blandt andet planke i Haslev Amatørbokseklub. 

tætte, at der både bliver spurgt ind til børn 
og børnebørn, og hvis vi endnu ikke er én 
stor familie, så er vi i hvert fald godt på vej 
til at blive det, siger hun.

Sejlivet
Som tidligere kræftpatient ved Helle, 
hvad mange af ”hendes” boksere kæmper 
med uden for ringen. Men grunden til 
hendes succes som skaber og træner af 
MixTeam-holdene, der primært består af 
klubmedlemmer med KOL, diabetes, hjer-
teproblemer samt nuværende og tidligere 
kræftpatienter, skal ifølge hende selv findes 
et andet sted:

Efter fødslen af hendes nu 26-årige dat-
ter blev Helle lam fra navlen og nedefter. 
I det halve år, lammelsen stod på, var hun 
igennem et intensivt træningsforløb for at 
komme på benene igen, og hun har siden 
måttet træne flere gange om ugen hos 

fysioterapeut for at holde mobiliteten ved 
lige. Og det er dén erfaring, hun trækker 
på, når hun be’r sine boksere om endnu 
flere mavebøjninger og endnu højere 
knæløft.

Det skal være sjovt
Én af dem, der hver onsdag og fredag tager 
imod Helles kommandoer, er Lone Bøgh, 
der som tidligere lungekræftpatient har en 
lungefunktion på 36 pct.  Men det lægger 
ikke en dæmper på kampgejsten:

– Mine nervebaner og muskler er 
ødelagte af kemo, så derfor er det særligt 
vigtigt for mig at holde mig i gang. Noget 
af det gode ved den her træning er, at det 
kan godt være, at man egentlig skal lave 
10 gentagelser af en eller anden øvelse, 
men hvis ikke man kan ta’ 10, er det også 
ok. Og kan man ikke bruge begge ben, så 
bruger man det ene. Alle kan være med på 

hver deres niveau, siger hun.
– Så træningen gi’r mig bestemt, hvad 

jeg har brug for på det fysiske plan, men 
socialt er det jo et kæmpe hit. Vi griner og 
har det sjovt sammen, siger hun.

Og netop det sociale spiller en meget 
vigtig rolle, forklarer Helle:

– Udgangspunktet for det her er jo 
træningen, men det skal være sjovt. Hvis 
ikke vi har grinet undervejs, har det ikke 
været god træning. 

EN FRIVILLIG FORKÆMPER 
Ud over at arbejde som boksetræner 

er Helle Pedersen engageret både som 

bestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæm-

pelses lokalforening i Faxe og som café-

frivillig i Faxe Sundhedscenter.
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REDIGERET AF RASMUS P.V. JAKOBSEN

Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger har en række politiske opgaver, der bl.a. handler om at stille 
spørgsmål til kommunernes arbejde. I Hjørring har lokalforeningens politiske opgaver ført til et tæt 
samarbejde mellem lokalforening og kommune.

Kommune og lokalforening  
går hånd i hånd

Afdelingsleder i Borgersundhed i Hjørring 
Kommune, Charlotte Færch, og lokalfor-
eningsformand, Pernille Hovaldt, har en sen 
onsdag aften sat hinanden stævne i kommu-
nens Sundhedscenter for at drøfte deres sam-
arbejde. Samarbejdet har fungeret i nogle år og 
startede med, at den tidligere lokalforenings-
formand forud for et samarbejdsmøde sendte 
en række spørgsmål til kommunen omkring 
sundhedsaftalerne og kommunens løsning af 
opgaverne med kræftrehabilitering.

– Jeg skal gerne indrømme, at jeg i første 
omgang lige studsede lidt over spørgsmålene 
og tænkte, om Kræftens Bekæmpelse rejste 
kritik af vores arbejde, siger Charlotte Færch. 
Men efterhånden som der er skabt tillid og 
tryghed, har samarbejdet udviklet sig til at 
være tæt og givende for begge parter.

– Vi har hver især vores berettigelse på 
forskellige tidspunkter i et kræftforløb, og det 
er guld værd, at vi som kommunalt ansatte 
kan henvise til tilbud i Kræftens Bekæmpelse 
og omvendt, uddyber Charlotte Færch.

– Jeg synes, at det er vigtigt, at de spørgsmål, 
vi stiller til kommunen, åbner for dialog og sam-
arbejde. Vi kan alle føle os ramte, når der stilles 
spørgsmål til vores praksis, men hvis vi formår at 
være åbne, nysgerrige og anerkendende over for 
hinanden, når vi meget længere, siger Pernille.

– Efterhånden som vi har lært hinanden 
bedre at kende, og der er opbygget et tillids-
forhold, kan vi både stille kritiske spørgsmål til 
hinanden og videreudvikle ideer og indsatser 
sammen. Jeg tror faktisk ikke, at der er noget, 
vi ikke kan, fortsætter lokalforeningsforman-
den. Begge parter vil gerne stille sig til rådig-
hed for at løfte opgaver og ansvar i fællesskab.

Forebyggende indsats
Samarbejdet er også blevet videreudviklet i 

kraft af arbejdet med at udmønte sundhedsaf-
talerne. Kræftens Bekæmpelse har bl.a. været 
sparringspartner i forbindelse med organiserin-
gen af kommunens kræftrehabiliteringstilbud.

Kommunen benytter sig i forebyggelses-
arbejdet ligeledes af Kræftens Bekæmpelses 
materialer - f.eks. i forhold til rygestop.

– Det er dejligt at have nogle gennemar-
bejdede materialer, der kan medvirke til at 
garantere kvaliteten i vores indsats, siger 
Charlotte Færch.

Fælles indsats
Den første onsdag i månederne januar til april 
og september til november er der træffetid i 
Sundhedscentret. Træffetiden organiseres af 
de frivillige fra lokalforeningen og fra DBO 
(Dansk Brystkræft Organisation).

Aftenen starter med et indlæg fra en fag-
person – der f.eks. kan være én af kommunens 
ansatte – hvorefter der er løs snak om aftenens 
emne, kaffe og mulighed for en samtale under 
færre øjne. I efteråret 2015 har de faglige 
emner været:

 Kost hvis appetitten mangler 
 – oplæg ved en diætist

 Forstå dine blodprøvesvar 
 – oplæg ved en praktiserende læge

 Lær at leve sammen med tanken om kræft  
 – oplæg ved sundhedscentrets psykolog.

Træffetiden er velbesøgt og et godt 
eksempel på det gode samarbejde 
kommune og lokalforening imel-
lem.

Et andet godt eksempel er, at 
sundhedscentres gode fysiske ram-
mer også danner rammerne for de 
forskellige tilbud om f.eks. styrke-
træning, som lokalforeningen har.

Stafet for Livet
I august 2015 blev den første Stafet for Livet 
afviklet i Hjørring. Det blev et fantastisk 
arrangement med strålende sol og over 1000 
tilmeldte. 

Hjørring Kommunes Borgersundhed stil-
lede op i Stafettens sundhedstelt og var med 
hele lørdagen.

– Som lokalforeningsformand og formand 
for Stafet for Livet i Hjørring er jeg bare så 
glad for, at der i den grad fra kommunens 
side blev vist opbakning til vores stafet. Det 
er så vigtigt, at vi kan stå sammen og vise, at 
vi samarbejder, så den enkelte borger kan føle 
tryghed omkring den indsats og de aktiviteter 
og arrangementer, vi hver især tilbyder, siger 
Pernille Hovaldt.

– Det er den bedste prioritering, jeg har 
foretaget i år, siger Charlotte Færch. Stafet-
ten er et fantastisk sted at vise udadtil, hvad 
vi som kommune kan tilbyde borgerne. Hvor 
får vi ellers den mulighed? Og så er det jo helt 
fantastisk, at vi alle kan være samlet omkring 
en sådan fest, selvom årsagen er alvorlig. Livet 
skal leves uanset…, og det er lige præcis det, vi 
forsøger at lære folk i vores kræftrehabilitering, 
konkluderer Charlotte.

PERNILLE HOVALDT CHARLOTTE FÆRCH
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Efter 27 år som praktiserende læge ved Peter 
Kristiansen om nogen, hvor svær kommuni-
kationen mellem læge og patient kan være. 
Han ved også, hvor vigtigt det er for et godt 
behandlingsforløb, at patienten har en god 
støtte undervejs. Derfor meldte han sig i 
foråret som navigator, hvor han skal fun-
gere som støtte og bisidder for en socialt 
sårbar kræftpatient.

– For mig er det vigtigt at gøre en 
indsats for at hjælpe dem, som ikke 
har så mange ressourcer, for de bliver 
lettere tabt i sundhedsvæsnet. Vi 
mennesker er opdragede til at være 
høflige, og mange nikker bare til 
det, lægen eller fagpersonen siger, 
uden at have forstået, hvad der 
egentlig blev sagt. Her kan jeg  
som bisidder hjælpe med at stille 
opklarende spørgsmål, få gentaget 
eller uddybet lægens ord, så patien-
ten er helt indforstået med det, der 
skal ske, siger Peter Kristiansen.

Navigatorprojektet blev startet 
i 2013 som et forsøg af Kræftens 

Bekæmpelse. Efter gode erfaringer 
er projektet nu bredt ud, så der er 
navigatorer i hele landet. Det er 
hospitalerne, som kontakter Kræf-
tens Bekæmpelses navigator-team, 

når de står med en patient, som de 
vurderer, har brug for ekstra støtte for 

at komme godt gennem behandlings- 
forløbet. Herefter matcher en projekt-

koordinator patienten med en navigator.

Én at tale med om sygdom  
og hverdag
I september blev Peter Kristiansen navigator 
for Lars Sørensen, der siden november 2014 
har været i behandling for halskræft. Da Lars 
er enlig og af nær familie kun har sin 76-årige 
mor, var han meget alene i sygdomsforløbet. 
Det var svært. Derfor er han meget glad for 
Peters hjælp og støtte.

– Der er meget at holde styr på i sygdoms-
forløbet. Hvem skal man tale med, hvad dag 
og hvornår, ligesom der er meget medicin, 
man skal holde styr på. Det har været rigtig 
rart at have en at tale med om tingene, en 
backup, fortæller Lars.

For Lars betød de mange hospitalsbesøg 
og indlæggelser, at han måtte opgive arbejdet 
som blikkenslager. Som en del af behand-
lingen for sin halskræft har Lars fået indsat 
en trakeostomi, som er et hul i halsen, som 
gør vejrtrækningen nemmere. Trakeostomien 
gør det til gengæld sværere at tale, og for Lars 
var det svært at holde kontakt med vennerne, 
når stemmen lød som en lille mus. Derfor er 
Peters rolle som navigator også at hjælpe Lars 
med finde sig til rette i sit nye liv.

– Selvfølgelig hjælper jeg i forhold til be-
handlingen, men der er også meget hyggesnak, 
og vi taler om mange andre ting end kræft. 
Meningen med projektet er jo at støtte og være 
med til at genskabe de sociale relationer, som 
forsvandt med sygdom og stemme, siger Peter.

For Peter Kristiansen er rollen som navi-
gator både spændende og personligt udfor-
drende.

AF GURLI KLØVEDAL

Patientrollen er svær, og for socialt sårbare uden netværk til at bakke op kan livet 
med sygdom være næsten uoverskueligt. En navigator er en frivillig, som fungerer 
    som støtte og bisidder for en socialt sårbar, så vedkommende kommer bedre 
                gennem behandlingsforløbet.

En navigator er en uvurderlig  støtte for socialt  
sårbare kræftpatienter 
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En navigator er en uvurderlig  støtte for socialt  
sårbare kræftpatienter 

– Det er utrolig givende, og de folk, som  
bliver hjulpet, er meget glade og taknemmelige. 
Så meld dig som navigator, hvis du har lyst.  
Det er muligt at gøre en meget stor forskel for 
et andet menneske, fortæller han.

FAKTA OM NAVIGATORPROJEKTET

Navigatorprojektet handler om at afhjælpe 

ulighed i sundhed. Det sker ved at støtte 

socialt sårbare kræftpatienter, som mangler 

ressourcer til at mestre sygdomsforløbet på 

egen hånd. Socialt sårbare patienter er men-

nesker, som kun har sparsomt netværk i form 

af familie og venner, og som derfor står meget 

alene i kræftforløbet. Dertil kommer, at mange 

er uden for arbejdsmarkedet og har en kort 

eller ingen uddannelse bag sig.

Et navigatorforløb varer som regel seks måne-

der, og målet med forløbet er at støtte socialt 

sårbare kræftpatienter til et bedre liv med og 

efter kræft. Den konkrete støtte aftales mellem 

patienten og den frivillige navigator og kan 

f.eks. bestå i at:
 skabe overblik over undersøgelser, 

 behandling og rehabiliteringstilbud
 deltage som bisidder til vigtige møder 

 på sygehuset eller i kommunen
 give emotionel og praktisk støtte 
 bidrage til at styrke socialt netværk. 

Der er knap 100 frivillige navigatorer i hele 

landet, der dækker alle regioner. Mange af de 

frivillige har en baggrund inden for  

social- og sundhedsvæsenet. Som  

navigator modtager man træning i 

rollen som navigator, så man bedst 

muligt kan vejlede og støtte. I gen-

nemsnit afsætter en navigator tre 

timer om ugen til arbejdet.

Patienterne visiteres til navigatortil-

buddet via samarbejdspartnere på 

sygehuse og kommuner. Ca. 100 

patienter deltager i et naviga-

torforløb i løbet af 2015, og det 

forventes, at endnu flere vil 

deltage næste år.

Navigatortilbuddet er forank-

ret i kræftrådgivningerne Aal-

borg, Aarhus, Herning, Vejle, 

Næstved, Hillerød, Lyngby og 

København. Tilbuddet udvi-

des til flere kræftrådgivninger 

i løbet af 2016 ved hjælp af 

frivilligledere.

Navigatortilbuddet er støttet 

økonomisk af Knæk Cancer i 

2015-17. 

Er du interesseret i at blive  

navigator, så kig efter jobopslag på 

frivillig.dk.
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Holstebro har i år indsamlet 247.703 kr. og 
er dermed den by, der har samlet flest penge 
ind. Når lokalforeningen, handelsstandsfor-
eningen, lokale erhvervsdrivende og byens 
sportsforeninger står sammen, bliver der skabt 
et enormt potentiale og fællesskab. Rigtig 
mange byer har gjort en fantastisk indsats igen 
i år: Hvide Sande har indsamlet 168.372 kr., 
og Rudkøbing, Hornslet og Aalborg har alle 
rundet 100.000 kr. 

Lyserøde ildsjæle trækker i trøjen
Det er svært at bo i Holstebro – og ikke  
kende til Lyserød Lørdag. Her er et hav af 
frivillige trukket i pink T-shirts og har malet 
byen lyserød: Amerikansk lotteri med biler 
på højkant, ansigtsmaling, Open By Night-
shoppingprogram, gospelkoncert, oppyntning 
af byen og et blikfang i form af en lyserød 
Morris Mascot, som en frivillig har lavet 
til ildsjælene bag Lyserød Lørdag. Der er så 
mange aktiviteter, at Dagbladet Holstebro og 
Holstebro Handelsstandsforening har udgivet 
en 72 siders avis med alle arrangementer og 
særtilbud.

Irene Mohrsen står i spidsen for det lyse-
røde team i Holstebro. For hende er Lyserød 
Lørdag i uge 40 kulminationen på flere 
måneders forberedelser. Hun er næstformand i 
lokalforeningen, har haft brystkræft og knok-
ler for at samle penge ind. 

År for år vokser eventen, og det nyeste 
tiltag er en herre-golfmatch, hvor mændene 
kan støtte den gode sag og samtidig få en 
sportsoplevelse:

– Der findes ikke én opskrift for Lyserød 
Lørdag. Det handler om at gøre det på sin 
egen måde, tage et skridt ad gangen og løfte i 
flok. Vigtigst er, at man gør det, man er bedst 

til, og brænder for det, for det smitter, og så vil 
flere være med, siger Irene Mohrsen.

Balloner fulde af liv i Albertslund 
At Lyserød Lørdag vokser år for år, er noget, 
der vækker genklang i Albertslund. Her er 
30-årige Mia Schøler initiativtager. Hun har 
sclerose, og oveni fik hun for to år siden bryst-
kræft, fik fjernet brysterne og kom i 

kemobehandling. Skaldet og opsat på at 
kæmpe kontaktede hun Albertslund Centrets 
koordinator, og det blev starten på et Lyserød 
Lørdag-arrangement. I dag har Mia hår på ho-
vedet, kræften er slået ned, og kampgejsten er 
ukuelig stærk. På programmet var der børne-
gavebod med fiskedam, ansigtsmaling, auktion 
og som noget nyt en ballonopsendelse, hvor 
man kunne købe en ballon og skrive 

AF IBEN AMMENTORP BENTZEN   |  FOTO: FLEMMING GERNYX

Overalt i Danmark har frivillige gået, løbet, sunget og slået et slag for Lyserød Lørdag  
2015. Opbakningen har været fantastisk. Flere end 2.500 frivillige og hjælpere fra 80 lokal-
foreninger har deltaget og samlet 4,4 mio. kr. ind ind til kampen mod brystkræft. 

LYSERØD LØRDAG 2015

Se de indsamlede beløb opgjort pr. by på www.lyserødlørdag.dk

Facebook: Lyserød Lørdag 2015 og Støt Brysterne

Instagram: #lyseroedloerdag og #lyserødlørdag 

SE DE INDSAMLEDE 
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Fem dage, fem byer, hundredvis af frivillige. Sådan nogenlunde lyder formlen på det succes-
projekt, som Knæk Cancer på tour er blevet. 

Fra mandag til fredag i uge 43 havde danskere fra hele landet mulighed for at få et sund-
hedstjek, lære, hvordan man forebygger kræft, deltage i en bevægende lys-event og opleve TV 
2’s populære ’Go’aften Danmark’ blive sendt ud til de danske tv-seere. Og det var blot nogle 
af mulighederne, da TV 2 og Kræftens Bekæmpelse i uge 43 kom rundt i hele landet med 
den særligt indrettede Knæk Cancer-bus. Turen indledtes mandag 19. oktober i Hjørring og 
aflagde de følgende dage besøg i Holstebro, Esbjerg, Faaborg og Nykøbing Falster.

Blod, sved og tårer
Takket være massevis af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse har mange tusinde danskere i 
løbet af ugen haft et forhåbentligt positivt bekendtskab med bussen og de tilhørende Knæk 
Cancer-aktiviteter. Både lokalforeningsfrivillige og Stafet For Livet-frivillige fra Kræftens Be-
kæmpelse har nemlig knoklet, alt hvad de kunne, for at give de besøgende en så god oplevelse 
som overhovedet muligt. Thorstein Labæk, der er lokalforeningsformand i Guldborgsund 
Lokalforening, forklarer det på denne måde:

– Vi har arbejdet meget, og vi har arbejdet hårdt, og fordi der har været så mange forskel-
lige aktører ind over planlægningen, har det til tider været både forvirrende og frustrerende. 
Men da det hele så løb af stablen fredag, var det jo en fantastisk oplevelse, og vi kom i kon-
takt med folk, som vi ellers aldrig møder – hverken til stafetterne eller i lokalforeningerne.

En stor tak
I Faaborg var Stafet For Livet-frivillig Tina Syhler med hele dagen:

– Det har været fantastisk at være med. Jeg var dødhamrende træt, da jeg var færdig, men 
det var på en dejlig måde. Det var en følelse af at være med til at gi’ en masse til en hel masse 
mennesker. Jeg kunne lige så godt have sms’et 100 kroner ind til Knæk Cancer hjemmefra, 
men tid er jo også penge, og jeg tog mig i stedet tiden til at gi’ en hånd med, forklarer hun.

I hele Kræftens Bekæmpelse er man imponeret over de mange frivilliges indsats. Fra direk-
tør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen lyder det således:

– Fra hele Kræftens Bekæmpelse skal der lyde en kæmpe tak til de mange frivillige rundt 
om i landet, der endnu en gang har været med til at gøre Knæk Cancer til en folkesag. Vi er 
dybt taknemmelige for jeres indsats.   

Knæk Cancer samlede i alt 145.486.640 kroner ind til kampen mod kræft. 

AF RASMUS P.V. JAKOBSEN

Uge 43 stod i Knæk Cancers tegn. Og takket være frivillige fra  
hele landet har Knæk Cancer for alvor slået sit navn fast blandt  
danskerne.

Frivillige Knækkede Cancer

LYSERØD LØRDAG 2015

en hilsen på:  
        – Det var meget smukt at sende bal-
lonerne til vejrs, og for mig var det som 
at give slip på en masse bekymringer og 
slippe glæden løs. Det er en måde at fejre 
livet og hinanden på, siger Mia Schøler, 
der fyldte 30 år på selve Lyserød Lørdag.

Vi ses til Lyserød Lørdag 8. oktober 
2016!
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AF SOLVEIG HØGH LARSEN 

Det seneste år har Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden sat fokus på unge og alkohol med kam-
pagnen ”Fuld af liv”. Alkoholkampagnen er valgt som politisk fokusområde og udviklingsområde for 
lokalforeninger, men hvordan er det lige, man får sat unge og alkohol på den lokalpolitiske dagsor-
den? Lokalforeningsformanden i Svendborg kommer her med nogle bud. 

Skab en kommune fuld af liv

Det kan umiddelbart virke som en diffus og 
uoverskuelig opgave at tage hul på den lokal-
politiske indsats på Alkoholkampagnen.  
Hvad er det lige, lokalforeningen kan gøre? 
Hvad kan jeg gøre, og hvor skal jeg starte? 

Carol Tarnow, som er lokalforeningsfor-
mand i Svendborg, deler her ud af sine erfa-
ringer med at tage hul på den lokalpolitiske 
indsats. Et fokusområde, der til at starte med 
virkede tørt og kedeligt for lokalforeningen, 
men som viste sig at være sjovt og har givet 

blod på tanden til at være med til at grund-
lægge sunde alkoholvaner, som byens unge 
kan tage med videre i voksenlivet.

Hvorfor har I engageret jer i Fuld af  
liv-kampagnen? 
Det er en spændende kampagne med nogle 
gode budskaber, som vi kan kommunikere. 
Kampagnen giver os mulighed for ikke at 
skulle have løftede pegefingre. Det gør det 
sjovt og attraktivt at gå ud med budskabet  

om, at de unge skal drikke lidt mindre for at 
opleve mere.

Hvordan kom I i gang med den lokal- 
politiske indsats?
Unge og alkohol er jo valgt som politisk fo-
kusområde, så derfor skulle vi finde på noget. 
Vi blev enige om at starte med at tage kontakt 
til kommunen for at finde ud af, hvor kom-
munen stod ift. alkohol. Så vi sendte et brev 
til Social- og Sundhedsudvalgsformanden i 

Svendborg Kommune  
og spurgte blandt andet 
til kommunens politik 
på området, handle-   
planer eller andre initia-
tiver, som sætter fokus 
på unge og alkohol.

Har I fået svar fra  
kommunen?
Kort tid efter vi sendte 
brevet, fik vi et meget 
fint svar fra kommunen, 
hvor de redegør for, at 
der allerede er fokus på 
alkohol. Dette fokus 

kommer også til at fremgå i den reviderede 
sundhedspolitik, som kommunen er i gang 
med at udarbejde. Så det tjekker vi selvfølge-
lig op på. Men de skrev samtidig, at de både 
laver forebyggende undervisning i alle sjette 
klasser med fokus på at lære unge at sige fra, 
og at alle 8. klasser undervises i alkohol. De 
var ærlige og nævnte, at de ikke er bekendt 
med, om alle klubber og foreninger har en 
alkoholpolitik. Så det er et område at arbejde 
videre med.

Hvad er næste skridt?
Vi arbejder på at finde en tovholder, så vi kan 
lave et samarbejde med nogle gymnasier og 
skoler. Vi vil gerne sætte de unges alkohol-
kultur på dagsordenen og håber, vi kan få  
lavet nogle gode arrangementer i samarbejde 
med skoler og kommune.

Hvad har været svært? 
Det politiske arbejde er ikke det mest sexede 
område at arbejde med i lokalforeningen. Det 
kræver enormt meget benarbejde, og det kan 
derfor være svært at finde frivillige, der vil 
varetage sådan en opgave. Vi oplever dog, at 
når vi tager fat på den politiske indsats, er det 
virkelig sjovt, spændende og givende.

Har du nogle gode tips til, hvordan man 
kommer i gang?
Tag fat i en, du kender og arbejder godt sam-
men med, gerne en med andre kvalifikationer 
end dig. Det er meget sjovere at lave politisk 
arbejde, når man er to. Derefter kan I drøfte 
jeres idéer i lokalforeningen eller bestyrelsen. 
Er der fx sager, der er særligt oplagte at gå 
efter? Beslut jer for én ting at gå i gang med, 
så det ikke bliver for omfattende. Og tag så fat 
i områdekonsulenten for at få inspiration og 
sparring til jeres ideer.

Fuld af liv materialer
På frivillig.dk i gruppen ’Fuld af liv’ finder 

du vejledningen til den lokalpolitiske 

indsats, tjeklister til en kommune Fuld af 

liv, skabelon til læserbreve, oversigt over 

materialer til uddeling m.m.
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NYT I 
KRÆFTENS 
BEKÆMPELSE
AF MAI BRANDI LUDVIGSEN

Antallet af unge rygere i dag er det samme som for 20 år siden, 
men sådan behøvede det ikke at være. I Kræftens Bekæmpelse har 
man en systematisk forebyggende indsats, kaldet X:IT, liggende 
klar til elever på 7.-9. klassetrin. I indsatsen indgår en blanding 
af elevkontrakter, præmier, forældreinddragelse og undervisning i 
røgens skadelige virkninger.

Det kan tilsammen nedbringe antallet af rygere med op mod 
en fjerdel, viser en evalueringsrapport fra Statens Institut for  
Folkesundhed. Desværre er det kun 51 grundskoler, der har be- 
nyttet sig af tilbuddet.

– Vi ved, at mange grundskoler ikke oplever rygning som et 
problem, fordi de kun ser få elever ryge. Men vi skal sætte ind 
med det samme – også over for de potentielle rygere. Der er brug 
for en stærkere indsats, før de unge starter på ungdomsuddan-
nelserne, siger Louise Wohllebe, projektleder i Kræftens Bekæm-
pelse.

Ifølge de nyeste tal er andelen af rygere i gymnasiet steget. I 
dag ryger næsten hver anden elev på ungdomsuddannelserne, 
mens det i 9. klasse er næsten hver femte, der ryger enten dagligt, 
ugentligt eller månedligt. 

Der har været holdt lysceremonier, der er indsamlet flasker, 
der er bagt kager. Aldrig tidligere har så mange mennesker 
været involveret i Knæk Cancer. At Knæk Cancer er blevet en 
folkesag, blev endnu en gang slået fast i uge 43. Ikke bare ved 
at danskerne samlede 145.486.640 kroner ind til kræftsagen, 
men også ved at vise, at de i den grad ønsker at bakke op om 
at hjælpe kræftpatienter og pårørende. 

– Danskerne har vist en enorm velvilje. Det er ufatteligt 
mange penge, der er blevet samlet ind. Vi er dybt taknemme-
lige over den fantastiske opbakning, danskerne igen i år viser 
kræftsagen. Jeg tænker særligt på de mange kræftpatienter og 
pårørende, som slås med sygdommen. Knæk Cancer viser, at vi 
alle tænker og føler med dem, siger Leif Vestergaard Pedersen, 
direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Danskernes interesse for oplysning om kræft er også vokset. 
Rigtigt mange benyttede sig nemlig af chancen for at få lavet et 
modermærketjek i de fem byer, som Knæk Cancer besøgte. Her 
blev flere sendt videre til yderligere undersøgelser hos egen læge. 

Mange millioner blev samlet ind under Knæk Cancer, og de 
første forskere har allerede fået grønt lys til at gå i gang med 
deres forskningsprojekter. Et projekt skal eksempelvis under-
søge, om hjemmescreening for tarmkræft med en kamerapille 
virker lige så godt som den nuværende screening. Et andet 
projekt skal afprøve en behandlende kræftvaccine, der skal 
genaktivere immunforsvaret hos kræftpatienter med knogle-
marvskræft, så immunforsvaret kan bekæmpe kræften. I alt 
168 projekter har gennem de seneste fire år modtaget penge 
fra Knæk Cancer. Man kan læse om dem alle sammen på 
www.detgårpengenetil.dk

Partierne bag satspuljeforliget er blevet enige om at etablere  
en ordning med kompensation til kvinder, som får lunge- 
hindekræft på grund af deres mænds arbejde med asbest. Hid- 
til har kvinderne ikke kunnet få erstatning, da de, i modsæt-
ning til deres mænd, ikke er omfattet af arbejdsskadesikrings-
loven. Kræftens Bekæmpelse har længe forsøgt at råbe politiker-
ne op om denne urimelighed, og nu er der altså endelig fundet 
en ordning. Det glæder Dorthe Crüger, formand for Kræftens 
Bekæmpelse:

– Vi er utroligt glade for, at politikerne har lyttet og fundet 
en løsning på et stort problem. Kvinderne bliver ikke raske af 
at få penge, men det er en anerkendelse af deres skade og et 
udtryk for ansvarlighed og anstændighed over for disse kvinder, 
siger Dorthe Crüger.

RYGEKONTRAKTER I GRUNDSKOLEN VIRKER – MEN BLIVER IKKE BRUGT NOK

KNÆK CANCER ER BLEVET  
EN FOLKESAG

DET GÅR PENGENE TIL

ASBESTRAMTE  
KVINDER FÅR  
KOMPENSATION
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HAR DU EN GOD HISTORIE? 
SKRIV TIL SLOEJFEN@CANCER.DK

”Handicap eller ej- bare gør det”
Sådan siger Dorte Rædkær efter sin oplevelse med Stafet For Livet i Hvidovre d. 5. - 6. 

september. Hun er født med cerebral parerese (spastisk lammelse, herefter kaldet CP) 

og er tilknyttet Helene Elsass Centeret, som beskæftiger sig med forskning og projekter 

om CP. – Jeg startede i gangtræning sidste år i november i forbindelse med et forsk-

ningsprojekt på Helene Elsass Centeret. Stafet For Livet blev hurtigt mit første store 

delmål, og det har været en gulerod i min daglige træning. Vi kender alle nogen, der 

er berørt af kræft. Som de fleste andre, har jeg også et behov for at yde min del, når 

jeg kan. Et helt hold deltog fra centeret. – Det var en fejende flot stafet på Hvidovre 

stadion. Opbakningen fra de andre deltagere var enorm, og vi fløj rundt og rundt. Som 

en ekstra bonus høstede vi både respekt og anerkendelse, siger Dorte. 

Adspurgt om hun har nogle gode råd til andre, der har et handicap og som overvejer 

at deltage i en stafet, svarer Dorte: – Handicap eller ej, bare gør det! Tag kæresten, 

konen, vennerne eller fodboldholdet med. Jeg må dog advare: Det er stærkt vanedan-

nende! 

Ny ambassadør i Rødovre
Omgivet af koncertglade teenagepiger og lyserøde balloner blev Lisbeth Zornig i november 

måned udnævnt som ambassadør for Kræftens Bekæmpelse i Rødovre. De så ekstra godt 

ud, de mange piger, der skreg om kap med boybandet Page 4. Sammen med Magasin 

og Kræftens Bekæmpelse i Rødovre havde GHD nemlig lavet en lille lyserød styling-shop, 

der fik alle til at stå knivskarpt til koncerten i centeret. Ingen kunne dog helt måle sig med 

Lisbeth Zornig, der var tæt på at komme for sent til sin egen søns bryllup for at modtage 

titlen som ny ambassadør i Rødovre. – Når man rammes af kræft, og især brystkræft, som 

vi kæmper imod i dag, lever man om nogen på kanten af det normale. Ingen er en bedre 

repræsentant for mennesker på kanten end Lisbeth Zornig, der både privat og igennem  

sit arbejde har vist, at hun kan sætte ord på andre menneskers inderste tanker og råbe 

hele Danmark op, lød det fra Kræftens Bekæmpelse.

Hopper bare på cyklen

Hovedpersonen går til opgaven med brystkassen fremme og oprejst pande. – Jeg er utrolig 

glad og stolt over udnævnelsen. Det er en sag, som betyder meget for mig, og som er 

vigtig for alle, og Rødovre er ikke større, end at jeg lige kan hoppe på cyklen, så I kommer 

til at høre mere til mig, kan jeg godt love jer alle sammen, sagde Lisbeth Zornig.

Skole på Falster vinder foto- 
konkurrencen Cool Uden Røg
I løbet af efteråret har elever i 200 klasser 

deltaget i fotokonkurrencen ”Cool Uden Røg”. 

På 50 skoler blev eleverne undervist af frivillige 

sundhedsformidlere fra Kræftens Bekæmpelse. 

Ud over at tage cool billeder arbejdede eleverne 

med rygning og identitet.

Det er cool at være en god ven

Tre piger fra Eskildstrup Skoles 8.b, der i sep-

tember havde besøg af to sundhedsformidlere, 

løb med sejren og kunne den 20. november 

invitere hele skolen til koncert med bandet 

L.I.G.A. – Vi havde forventet, at eleverne ville 

fotografere materielle ting. Men billederne viser 

venskab, sammenhold og at det er cool at være 

sig selv, som man er, fortæller Pernille Hau-

erslev, der er frivillig sundhedsformidler.

Læs mere om, hvordan du bliver frivillig 

sundhedsformidler på www.cancer.dk/sund-

hedsformidler 
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Fuldt fokus – på med brillen
Hvor går grænsen? Det kan være svært at skelne imellem hygge-druk 

og et overforbrug af alkohol. Derfor tog BUSTER-filmfestival promil-

lebrillerne på og viste filmen ”The Spectacular Now” for ca. 60 9. 

klasses-elever for at stille skarpt på, hvornår druk bliver for meget. 

Efter filmen stod frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens 

kampagne Fuld af Liv klar med sjove aktiviteter. Ud over at være med 

til at alkohol-quizze kunne de unge også tage promillebriller på og 

løse sjove gåder med sløret syn – alt sammen for at lægge op til dialog 

om vores alkoholkultur. Hvis du også vil være med til at stille skarpt på 

unge og alkohol igennem Fuld af liv-aktiviteter eller -events, kan du 

kontakte din områdekonsulent eller melde dig ind i gruppen Fuld af liv 

på www.frivillig.dk

NISSEPAR
Sødt nissepar i stof med prik-
kede huer. Måler ca. 22 cm i 
højden.

Pris for et par: 89 kr.

H.C. ANDERSEN- 
JULETRÆ
Smukt udskåret juletræ, der 
stammer fra H.C. Andersens 
eventyr ”Grantræet”. Træet er  
i forgyldt messing og fås i  
flere størrelser.

Pris fra 279 kr.

ÅRETS HOLMEGAARD-
JULESKÅL
Perfekt til julens konfekt eller 
nøddeknas. I maskinblæst glas 
og med årets juledesign. Måler 
ca. 13 cm i diameter. 

Pris 159 kr. 

VINTERTØRKLÆDE
Klassisk vintertørklæde i 
sæsonens bordeaux og brune 
nuancer. Af mærket Maya og  
i 100 % akryl.

Pris: 199 kr.

FORGYLDTE ØRE- 
STIKKER
Stilren ørering i børstet for-
gyldt sterlingsølv. Måler ca. 1,6 
cm i diameter og fås også i en 
udgave med børstet sølv.  

Pris 200 kr.

WEBSHOPPEN
Vi har fyldt webshoppen med gode julegaver og fin julepynt, så du kan glæde dig selv, familie og venner. Når du handler i 
webshoppen, støtter du kampen mod kræft, og hele overskuddet går til vores arbejde med forskning, forebyggelse og patient-
støtte. Du kan se alle julevarerne på www.købogstøt.dk

WEBSHOP



Birgit Flæng kunne have valgt at sætte sig i so-
faen og have ondt af sig selv, da hun som 48-årig 
tilbage i 2010 fik konstateret brystkræft. Hun 
valgte i stedet at være åben omkring sin sygdom 
og gøre noget aktivt for andre i lignende situa-
tion. Birgit er i dag formand for styregruppen i 
Stafet for Livet i Skive og valgt som formand i 
den lokale afdeling for Kræftens Bekæmpelse. 

– Det giver mig energi og indhold i livet at 
gøre noget for andre, fortæller Birgit, og som 
hun sidder her i køkkenet med en varm kop kaffe 
mellem hænderne, er det ikke nemt at se, at hun 
har kæmpet tre gange med kræften. 

- Det er vigtigt for mig at have et projekt at 
kaste mig ind i, noget, jeg kan gå til og fra, ellers 
går jeg psykisk ned, fortsætter hun.

Indsatsen er ikke gået ubemærket hen. Hun er 
blevet udnævnt til ”Hero of Hope”, en interna-
tional anerkendelse, som kun få andre danskere 
kan bryste sig af.  

– Det varmer og giver mening at fortsætte 
arbejdet, men det er mest inde i mig selv, da ikke 
mange kender til Hero of Hope. 

Stafet For Livet satte rekord det første år
Birgits indsats startede, kort tid efter at hun fik 
konstateret kræft. Hun savnede hurtigt en lokal 
selvhjælpsgruppe, hvor hun kunne tale med 
andre kræftpatienter, og tog kontakt til Kræftens 
Bekæmpelse. Det blev startskuddet til hendes 
ihærdige indsats for at skabe aktiviteter for kræft-
ramte i Skive. 

Hun er nu på 5. år formand for styregruppen 
i Stafet for Livet og dermed i spidsen for hele 
arrangementet. 2012 var det første år, og der blev 

indsamlet kr. 150.000, hvilket var rekord for en 
førsteårs-stafet på det tidspunkt.

– Den største oplevelse ved stafetten er den 
opbakning, der vises i lokalsamfundet, det var-
mer utrolig meget, og det viser, at det er arbejdet 
værd. Og det er virkelig stort at opleve, hvordan 
Fighterne stråler af glæde, for det er jo heldigvis 
livet, vi fejrer, og det giver overskud til at fort-
sætte arbejdet, fortæller hun. 

I 2014 blev resultatet kr. 426.000 indsamlet af 
1500 deltagere og knap kr. 300.000 i 2015 med 
1700 deltagere.

Nye aktiviteter og flere frivillige 
10 pct. af overskuddet fra stafetten kommer retur 
til den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, 
og det er penge, Birgit gerne vil anvende, hvor 
de gør mest mulig glæde. Derfor trådte hun 
ind i bestyrelsen i 2014, siden blev hun valgt til 
formand. 

Det er dog ikke titlen som formand, der dri-
ver Birgit, men muligheden for at gøre en forskel. 
Med pengene fra stafetterne er der startet aktivi-
teter op som styling uden hår, mindfulness samt 
deltagelse i FrivilligBørsen. Sidstnævnte aktivitet 
prioriteres for at skabe opmærksomhed omkring 
foreningen og trække nye frivillige med ind i 
arbejdet, og den første har allerede meldt sig.

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

 EN FRIVILLIG 
I FOKUS

ALVORLIG SYGDOM HAR GJORT  
BIRGIT TIL EN ILDSJÆL

AF DORTHE LAMBÆK VESTER

ID-NR: 46753

Hun tabte ikke modet, men yder i stedet en kæmpe indsats for kræft-
ramte – hun gør en forskel. 




