
NY NETVÆRKSGRUPPE i KØBENHAVN 

Torsdag d. 14. august kl. 16:00 - 16:00 inviterer LyLe til netværksgruppemøde i den nystartede 
Københavnergruppe, hvor patienter med lymfekræft og leukæmi samt deres pårørende mødes 
under uformelle former og udveksler erfaringer. 
 
Det foregår i Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, København N, der drives af 
Kræftens Bekæmpelse, som velvilligt lægger lokaler til arrangementet. 

Tovholder for gruppen 
 
Det er den 43-årige og mor til to piger på 7 og 10 år Olivia Løvenstedt, der 
står i spidsen for den nye gruppe, som hun ønsker skal blive et fristed for alle 
patienter med hæmatologisk kræft og deres pårørende. 
 
Olivia har selv gennemgået et langt forløb med lymfekræft (stor-cellet B lym-
fon) - herunder stamcelletransplantation. 

Mød LyLes formand 
 
På det første møde vil du også møde Rita O. Christensen, der er formand for 
LyLe.  
 
Rita fik leukæmi (CML) i 1997 og har skrevet bogen ”NYT LIV - på den hårde 
måde”, er selv tovholder i Næstvedgruppen og repræsentant for LyLe ved inter-
nationale konferencer og arrangementer. 

Erfaringsudveksling nytter 
 
Både Olivia og Rita har på egen krop oplevet et smertefuldt forløb, der ikke ”kun” sled hårdt på 
krop og psyke men også på ægteskabet - der ikke stod distancen ud. Det er således et par erfar-
ne og stærke kvinder, der byder velkommen til første netværksgruppemøde, som altså foregår: 

d. 14. august 2014 kl. 16:00 - 18:00 

 
på adressen 

 

Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, København N 

Vil du vide mere og/eller tilmelde dig mødet, er du velkommen til at kontakte formand Rita O. 
Christensen på telefon 31 68 26 00 og e-mail rita@lyle.dk. 
 
Du kan læse meget mere om LyLe på hjemmesiden www.lyle.dk og i vores Facebookgruppe, 
som du finder ved at taste ”LyLe”  eller ”lymfekræft og leukæmi” i søgefeltet. 

LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi 
Sekretariatet, Banetoften 27, 4700 Næstved 

27 588 516 - lyle@lyle.dk 

VEL MØDT D. 14. AUGUST 

Olivia har gennemgået kurser hos Kræftens Bekæmpelse, og føler  sig således godt klædt på 
som tovholder for gruppen. 

Der vil således være rig mulighed for at få svar på spørgsmål om LyLe, lymfekræft og leukæmi. 


