
Kontakt for yderligere oplysninger: 

 

www.hellen.auh.dk 

Tlf.: 78 46 72 35 (telefonen besvares kun i åbningstiden) 

 
 

Annette Zøylner klinisk sygeplejespecialist 

Aarhus Universitetshospital ,Tage-Hansens Gade 

ingrzoey@rm.dk  

 

Lone Bøgely formand for Aarhus lokalforening  

Kræftens Bekæmpelse    

Lone.boegely@email.dk  

 

Mogens Hesselbjerg, frivillig ved AUH, Tage Hansens Gade/Hellen 

Fam.hesselbjerg@gmail.com  

 

Niels Bygballe, frivillig ved AUH, Tage Hansens Gade/Hellen 

nielsbygballe@gmail.com 

 

”Hellen” er blevet til efter et samarbejde i starten af 2012 mellem Aarhus 

Universitetshospital AUH – Hæmatologisk Afdeling R, Kirurgisk Afdeling P og Kræftens 

Bekæmpelse, der har ønsket et ”Frivilligt Hus” placeret på Aarhus Universitetshospital, Tage-

Hansens Gade. Det skal være et mødested for kræftpatienter og/eller pårørende, hvor 

omdrejningspunktet skal være de frivilliges indsats fra Kræftens Bekæmpelse. De frivillige er 

fortrinsvis tidligere kræftpatienter eller pårørende, der selv har haft sygdommen inde på 

livet og ønsker at give deres viden videre til andre patienter eller pårørende. Det er planen at 

åbningstiden reguleres efter behov og efter de frivilliges ressourcer. 

Pjece: Styregruppen for Hellen 12/05 2013  

”Hellen” 
- et mødested for 

kræftpatienter og 

pårørende 

 

Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 

Åben mandag til 

torsdag fra kl.   

11.00 til 15.00 
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”Hellen”                                                              

- et mødested for kræftpatienter og pårørende 

 

Hellen er et lille hus beliggende i den gamle kioskbygning bygning 15 tæt ved 

indgangen til Aarhus Universitetshospital på Tage-Hansens Gade. 

 

I Hellen kan patienter og pårørende mødes med frivillige vejledere fra Kræftens 

Bekæmpelse ”udenfor” sygehusets afdelinger og venteværelser i et frit og hyggeligt 

miljø. Her er plads til en kop kaffe og en uformel snak med tidligere kræftpatienter 

eller pårørende. De kan vejlede dig og give dig gode råd i de mange spørgsmål 

omkring kræft. Du kan også få information om mulighederne for at bruge 

omgivelserne uden for sygehuset, det kunne f.eks. være en fælles spadseretur i den 

nærliggende Botaniske Have eller en tur til Aarhus C. 

 

Alle kræftpatienter og/eller pårørende er velkomne i ”Hellen”. 

 Du har behov som patient for at slappe af mellem dine behandlinger, eller 

komme lidt væk fra afdelingen. 

 Du vil gerne møde tidligere patienter, som har været igennem samme 

behandling. 

 Du har som pårørende lyst til at slappe lidt af i et uformelt miljø med andre. 

 Du har som patient eller pårørende en række uafklarede spørgsmål om at 

være kræftpatient. 

 Du har som patient eller pårørende brug for gode råd og vejledning til 

mulighederne i Aarhus, mens du er i byen. 

 

 

”Hellen” vil hver dag være bemandet af 2 frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, der 

har lyst til at gøre en forskel og hjælpe andre, der står i en vanskelig situation. 

”Hellen” skal være et lille ”fristed” med tid til pause og eftertænksomhed med 

hjælp og vejledning fra tidligere kræftpatienter eller pårørende.  

 Åbningstiden er mandag til torsdag mellem kl. 11.00 og 15.00. 


