
Samtalegruppe for alle 
kræftsyge i livslang
behandling 
Hvis du har kræft og er i livslang behandling har du mulighed for 
at mødes med mennesker i samme situation. 

Formålet med gruppen er at skabe et rum, hvor deltagerne har 
mulighed for at finde både inspiration og trøst hos hinanden. Et 
rum, hvor deltagerne får glæde af at dele tanker om livet med 
en uhelbredelig sygdom og om livets afslutning, med andre der 
er i samme situation.

Der er tilknyttet en præst og en sygeplejerske til gruppen. Delta-
gelse i gruppen er ikke afhængig af religiøs overbevisning.

Hver gang gruppen mødes starter vi ud med en runde: ”hvad 
fylder lige nu?”. Derefter vælger gruppen sammen et emne der 
skal arbejdes med. 

Vi slutter af med en kop kaffe eller te med brød.

Gruppen mødes:

Mandage i lige uger kl. 12-14 
i Sognegården, Kirkevej 6, 9530 Støvring.

Kontakt
Hvis du gerne vil høre mere om gruppen, har lyst til at deltage 
eller bare har brug for en uforpligtende snak kan du kontakte 
sygeplejerske og forløbskoordinator:

Sanne Brink 
Mail: sabr@rebild.dk 
Telefon:  99 88 91 24
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