
 
 
 
 
 
 

 
EVERY STEP CAN MAKE A WORLD OF DIFFERENCE 

 
KIU afholder Globeathon 

 
I København er det den 4. september   
I Århus er det den 17. september 
 
Globeathon er en march/gåtur, der afholdes i mere end 80 lande verden over i september måned for at gøre 
opmærksom på underlivskræft, som hvert år rammer ca. 1.000.000 kvinder, og ca. 500.000 af dem ender med at dø 
af sygdommen. Idéen med Globeathon stammer fra en læge i USA, og vores danske kontaktlæge er overlæge 
Mansoor Raza Mirza, Medical Director for NSGO (Nordisk Selskab for Gynækologisk Onkologi) fra Rigshospitalet. 
Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse, DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) samt DSKO (Dansk Selskab for 
Gynækologisk Onkologi) op om initiativet. Læs mere på http://globeathon.com 
 
Programmet i København ser ud som følger:  
 
Dato: den 4. september.  
Mødested: Snoreloftet på Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K 
Tidspunkt: kl. 13.00-ca. 17.30. 
Kort beskrivelse af dagen: 
På Folketeatret vil der være oplæg om underlivskræft 
Temaet i år er forebyggelse af underlivskræft 

 KIUs formand, Birthe Lemley byder velkommen og taler om forebyggelse af underlivskræft 

 Overlæge på Rigshospitalet Mansoor Raza Mirza har ordet.  
o Emner: Forebyggelse og ny behandling af underlivskræft 

 Patienthistorie om livmoderhalskræft 

 Professor og overlæge på Århus Universitetshospital Jan Blaakær taler om screening for livmoderhalskræft 
og HPV-vaccinen 

Derefter er der uddeling af T-shirts, balloner, vand, frugt og flyers til gåturen. 
Der vil være en kort og en lidt længere gåtur. 
Arrangementet slutter af på Arbejdermuséet, som vi når frem til ca. kl. 15.00. 
Entré er gratis, og der vil være en time til at se sig om på museet. 
Kl. 16.00 er der underholdning i Festsalen på Arbejdermuséet ved René fra Gasbox (Danmark har talent), som synger 
Kim Larsen sange. Vi uddeler teksterne til nogle af sangene, så man kan synge med. 
Arrangementet slutter ca. kl. 17.30. 
 
Mød op og være med til at øge opmærksomheden om underlivskræft.  
 
Arrangementet er for KIUs medlemmer (ikke-medlemmer er også velkomne), familie og venner samt 
hospitalspersonale med familie. Se mere på https://www.facebook.com/Globeathon og følg med på KIUs 
hjemmeside og facebookside. 

https://www.facebook.com/Globeathon


 
 


