
 

 

 

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig til landsmøde samt generalforsamling i KIU 

 

fra lørdag den 21. april til søndag den 22. april 2018 

på Kursuscenter Bautahøj, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris, tlf. 47 53 00 07 

 

Kursuscenter Bautahøj ligger i en 90.000 m2 stor park med egen strand ud til Isefjorden. Hvis vandet i 

fjorden er for koldt til at bade, kan man tage sig en svømmetur i den indendørs pool.  

 

Med hensyn til programmet forsøgte vi at få en ekspert til at tale om motion. Det lykkedes ikke, så i 

stedet udfører vi selv motionen. Linedance er godt for hukommelsen og koncentrationsevnen. Hvis 

man tænker på noget andet, bliver næste trin forkert. Yoga er godt for den mentale sundhed og siges 

også at være godt for lymfødem.  

 

Programmet for de 2 dage ser ud som følger: 

 

Lørdag, den 21. april – Landsmøde 

 

10.30 Ankomst – salg af lodder til amerikansk lotteri 

11.15-12.15 Velkomst og orientering fra KIU.  

12.15-13.00 Frokost  

13.30-14.30 Mulighed for at tilmelde sig én af tre forskellige aktiviteter: 

 

1) Senfølger generelt set med 

fys-øjne 

v/Gunn Ammitzbøll, Cand. 

Scient. fysioterapi, PhD K.B.s 

Center for Kræftforskning, Afd. 

for Livet efter kræft 

 

2) Linedance  

v/instruktør Birthe Nielsen – helt 

på begynderniveau 

 

3) Seksuel Sundhed og Trivsel 

under sygdom og behandling 

v/Kathrine Schiødt, sexolog på 

Roskilde Hospital 

 

 
14.30-15.00 Kaffepause 

15.00-16.00 Mulighed for at tilmelde sig én af tre forskellige aktiviteter: 

 

4) Senfølger generelt set med 

fys-øjne 

v/Gunn Ammitzbøll, Cand. 

Scient. fysioterapi, PhD K.B.s 

Center for Kræftforskning, Afd. 

for Livet efter kræft 

 

5) Linedance  

v/instruktør Birthe Nielsen – helt 

på begynderniveau 

 

6) Seksuel Sundhed og Trivsel 

under sygdom og behandling 

v/Kathrine Schiødt, sexolog på 

Roskilde Hospital 
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16.30-17.30 Yoga ved yogainstruktør Dorthe Lolck (max. 20 personer).  

18.00-20.00  Middag – salg af lodder til amerikansk lotteri 

20.00-21.00 Underholdning ved gospelsanger Heidi Bisgaard 

21.00 Amerikansk lotteri – lodderne trækkes.  

 
Søndag, den 22. april – Landsmøde fortsat samt generalforsamling 

 

07.00-10.00 Morgenbuffet 

09.00-10.00 Yoga ved yogainstruktør Dorthe Lolck (max. 20 personer). 

10.00-12.00 Erfaringsudveksling i grupper: 

Æggestokkræft med tilbagefald 

Æggestokkræft uden tilbagefald 

Livmoderhalskræft 

Livmoderkræft 

Sjældne underlivskræftsygdomme 

Gåtur langs vandet for dem, der ikke vil snakke sygdom  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-15.00 Ordinær generalforsamling 

15.00-  The, kaffe og farvel og tak for denne gang 

 

Transport er for egen regning, men KIU tilbyder bustransport fra Frederikssund Station til Bautahøj 

lørdag og retur søndag. 

 

Der vil - afhængig af antal tilmeldte - være afhentning lørdag ca. kl. 9.30 og kl. 10.30 i Frederikssund. 

 

Om søndagen er der kørsel fra Bautahøj til Frederikssund Station kl. 15.30. 

 

Indkvartering, måltider og deltagelse i hele eller dele af arrangementet på Kursuscenter Bautahøj 
koster 300 kr.  
 

Tilmelding til Birgit på info@kiuonline.dk 

 

Tilmelding og indbetaling skal være os i hænde senest den 23. marts. Du indbetaler de 300 kr. på 

konto 1681 3225407680, og husk at opgive dit navn på indbetalingen.  

 

Tilmeldingsgebyret refunderes ikke ved framelding efter den 23. marts. 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

 

Mange venlige hilsner 

KIUs bestyrelse 

mailto:info@kiuonline.dk
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