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Kræftrådgivning i Herning 
Nørgaards Alle 10 
7400 Herning 

 
Tlf.: 70 20 26 63 
www.cancer.dk/herning 
herning@cancer.dk 
 

MANDEGRUPPE: 
 

Du har oplevet; eller vil undgå: 

at miste kontrollen over dit liv. Lyst til 

at flygte. Opfarende. Ked af det. 

Bange. Overgearet. 

Træt og kender ikke din egen krop. 

Sover dårligt. Mistet din identitet og 

selvværd.  

Ønsker ikke at tale om ”det”. At gå i 

stå. Og andet træls... 

Mand, der er håb forude – vær med i 

en mandegruppe, der går i dybden – 
på en sjov, handlingsorienteret måde. 
Du bliver bedre til at mestre dine 
udfordringer.  
Vi tager udgangspunkt i netop det, 
som du har brug for.  
Får dine styrker frem.  Vi lægger vægt 

på positive, konstruktive energier – det 
skal være sjovt! 
 
Det kræver indledende samtale før 
gruppeopstart. 
 

 

 

 
 
Mand, der er håb forude – vær med i 
en mandegruppe,  
der går i dybden på en sjov og 
handlingsorienteret måde. 
Vi tager udgangspunkt i netop det 
du har brug for og du 
bliver bedre til at mestre dine 
udfordringer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kræftrådgivning i Hernings åbningstider: 

Mandag-torsdag: kl. 10.00-16.00  
Fredag: kl. 10.00-13.00 

http://www.cancer.dk/herning
mailto:herning@cancer.dk


Mødeplan for mandegruppen 2022 –  
2.halvår 
 
Onsdag den 17. august 

- gruppemøde KB-Herning 
 
Lørdag 27. og 28. august - ”Stafet for livet”  

Herning Atletik Stadion, H.P. Hansens 
Vej 6, 7400 Herning 

 
Onsdag den 31. august  

– gruppemøde, Ruskjærholm, 
Ruskjærvej 19, 7441 Bording 
  

Onsdag den 14. september 
- gruppemøde KB-Herning 

 
Onsdag den 28. september 

- gruppemøde KB-Herning 
 
Onsdag den 12. oktober 

– gruppemøde, KB Herning.  
- erfarings inddragelse af netværk og 
ledsager 

 
 

 

Mødeplan for mandegruppen 2022- 
2. halvår 
 
Onsdag den 26. oktober  

– gruppemøde, KB Herning 
- uge 43, knæk cancer 
 

Onsdag den 09. november 
- gruppemøde KB-Herning 

 
Onsdag den 23. november  

– sangformiddag ved Bente Busk, med 
ledsager,  
Baunekirken i Tjørring, Østerbyvej 10, 
7400 Herning  

 
Onsdag den 07. december  

- gruppemøde KB-Herning med advent-
/juleafslutning 

 
 


