
Invitation til spændende- & oplevelsesrig weekend for alle                 

mænd, tilhørende kræftgrupperne i Region Syddanmark. 

Jeg har længe gået med en idé om at lave en ”Weekend-Camp” for alle de mandegrupper der efterhånden 

er blevet dannet i Region Syddanmark udtaler Jerry E. Zentio, der bl.a. er stifter af Mænd med Kræft-

Gruppen i Fredericia & Middelfart Mandeklub og nu er aktiviteten er realitet udtaler en glad & tilfreds 

initiativtager. 

Weekend opholdet finder sted i weekenden fra fredag d. 14.  Oktober til søndag d. 16.  Oktober 2016 og 

det foregår på én af landets bedste og mest moderne sommer- og lejrskoler ”Daneborg” ved Juelsminde, 

som er ejet af FDF’s 1. Kreds i Fredericia. 

Planerne for weekendens aktiviteter er i princippet planlagt, men vi mangler lige at få det sidste på plads 

med nogle af foredragsholderne. Men I kan glæder jer, der kommer specialister og fortæller om det nyeste 

indenfor kræftbehandling, det være sig både med indlæg omkring organ- og plastiskkirurgi, prostatakræft, 

onkologer, et yderst højaktuel indlæg om fremtidens afløser for kemoterapien på (måske) alle 

kræftbehandlingsformer ”Immunterapi”, derudover kommer Henrik Kruse og fortæller om de bøger han 

har skrevet om bl.a. mænds måde at håndtere alvorlige kriser på og forskellen på mænd og kvinders 

reaktion. Henrik Kruse, der er rådgivningsleder hos Kræftens Bekæmpelses kontor for Midt- og Nordjylland. 

Spændende indslag for vi mænd , der kæmper, eller har kæmpet mod kræften, siger Jerry E. Zentio. 

Vi arbejder p.t. også med at finde foredragsholdere til emnet ”Nye tiltag indenfor kræftbehandlingen” og 

bivirkninger samt senfølger af kræftbehandlingen. 

Weekend-Campen’s aktiviteter og selve arrangementet er jeg ikke ene mand om siger Jerry E. Zentio, jeg 

har allieret med Kræftpatienternes Hus i Vejle, hvor Anette Hornemann repræsenterer Kræftens 

Bekæmpelse, ligesom den snart afgående leder af Kræftpatienternes Hus, Peter Borup Sørensen er med. 

Desuden er Hans Jørn Povlsen fra Mandegruppen i Horsens, Jens Jespersen fra Mænd med Kræft-Gruppen i 

Fredericia, Bjarne Havshøj fra Middelfart Mandeklub og Finn Petersen aktive og deltagere i 

arrangørgruppen. 

Rent planlægnings- og økonomimæssigt er vi også næsten 100 % på plads med følgende program, med ret 

til forbehold for små ændringer.:  

Ankomstdagens program 

Fredag d. 14. oktober med ankomst mellem kl. 15.00 -17.30 

Fredag kl. 18.00 – 20.00 middag samt velkomsttale og derefter socialt samvær 

Lørdagens foreløbige program 

Lørdag mellem kl. 07.30 – 09.00 morgenmad 

Lørdag mellem kl. 09.00 – 12.00 bytur til Juelsminde (gå afstand ca. to kilometer) 



Lørdag fra kl. 12.30 – 13.30 frokost  

Lørdag fra kl. 14.00 – 18.00 forskellige højaktuelle og spændende indlæg (se ovenfor) 

Lørdag kl. 19.00 middag og derefter socialt samvær 

Søndagens foreløbige program 

Søndag mellem kl. 07.30 – 09.30 morgenmad 

Søndag kl. 10.00 indlæg ved PROPA 

Søndag kl. 11.15 evaluering af Weekend-Camp’en 

Søndag kl. 12.30 – 13.30 frokost og derefter tak for denne gang 

 

Der er hyret en professionel kok til at forestå vores forplejning hele weekenden og vi har udlevet ham en 

kulinarisk spændende kogebog (udgivet af Kræftens Bekæmpelse) hvor alle retter er sunde for 

kræftpatienter. Han vil så fra denne kogebog købe ind til de spændende måltider, vi skal indtage på 

Daneborg, siger Jerry E. Zentio. 

Vi har da også planer om at lave lidt underholdning om aftenen, hvis økonomien tillader det, men første 

prioritet for Weekend-Camp’en er at skabe et arrangement, hvor der både er plads til munterhed og hygge 

og hvor fællesskabet og solidariteten kommer i højsædet. 

Rent økonomisk har vi lavet en ”Symbolsk betaling” pr. deltager, idet vi har fastlagt et deltager gebyr på kr. 

100,00 pro person. 

Der fremsendes inden længe et 100 % program for Weekend-Camp’en, når de endelige foredragsholderes 

navne er på plads, men allerede nu er I velkomne til at give medlemmerne af jeres mande-grupper besked 

om Weekend-Camp’en fra d. 14. – 16. oktober 2016 og alle er velkomne til allerede nu at tilmelde sig og 

betale de kr. 100,00 pro persona, som arrangør gruppen har fastsat. Vi håber naturligvis arrangementet 

bliver både spændende. oplevelsesrig og inspirerende for os alle, så vi måske fremover kan gentage 

Weekend-Camp’en hvert år, slutter Jerry E. Zentio. 

Først til mølle  

Der må max. overnatte 58 personer på ”Daneborg”, så derfor bliver Weekend-Camp’ens tilmeldinger efter 

først til mølle princippet, da vi ikke vil ligge os ud med myndighederne og risikere at få bøder for en 

eventuel overbookning. 

Vigtige informationer omkring Weekend-Camp’en 

Har man ikke mulighed for at overnatte i ”Daneborg” men kunne tænke sig at høre nogle af de spændende 

foredrag lørdag eller søndag er man naturligvis velkommen til at komme udelukkende til disse 

foredrag/indlæg – men det er nok nemmere for den enkelte at afgøre, når det endelige program 

fremsendes og man kender navnene på foredragsholderne. 



Information omkring ”Daneborg’s beliggenhed, indretning, adresse, etc. finder I på www.daneborg.dk. 

Nærmere information omkring Weekend-Camp’en får I ved henvendelse til.: Jerry E. Zentio på enten mail.: 

jerry.zentio@mail.dk eller pr. telefon.: 75 92 47 11 / 50 55 20 38. 

Indbetaling for deltagelsen pro person skal ske til Mænd med Kræft-Gruppens konto i Nykredit Bank i 

Fredericia.:  

Konto nr.: 5479 – 5686129 og husk at anføre dit navn på indbetalingen samt hvilken mande-gruppe du 

kommer fra. 

Vi fra arrangør-gruppen glæder os alle til denne weekend og vi håber naturligvis på, at ”Daneborg” 

Weekend-Camp’en inden længe må melde udsolgt og så vi slutter denne invitation af med de vise ord.: 

 

Livet har så stor værdi.                                                                                                                                                                                         

Lev det, før det er forbi. 

 

 

Arrangør-gruppen består af følgende.: 

Hans Jørn Povlsen, Mandegruppen i Horsens, tlf.: 25 60 95 81 

Jens Jespersen, Mænd med Kræft-Gruppen i Fredericia, tlf.: 25 27 39 10 

Bjarne Havshøj, Middelfart Mandeklub, tlf.: 93 20 44 44 

Finn Petersen, Mandeklubben i Vejle, tlf.: 20 83 18 69 

Annette Hornemann, Kræftpatienternes Hus – Vejle, tlf.: 30 92 89 20 

Jerry E. Zentio, tlf.: 50 55 20 38 

http://www.daneborg.dk/
mailto:jerry.zentio@mail.dk

