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Et tilbud for kræftramte og deres pårørende 

DitLiv er et kursus for dig, der selv vil handle for at få et bedre liv med og efter kræft. Kurset 
henvender sig til både kræftramte og deres pårørende. På et DitLiv-kursus bliver du præsenteret 
for en værktøjskasse med viden, inspiration, gode råd og enkle redskaber inden for fire områder, 
der er en del af alle menneskers hverdag: mad, bevægelse, søvn og tanker. DitLiv handler om at 
styrke dine handlemuligheder og om at bruge de fire elementer i hverdagen, så de hjælper dig 
bedst muligt og på en måde, der er god for dig. Et DitLiv-kursus kan inspirere dig til at lave små 

ændringer på et eller flere af områderne og dermed sætte en positiv spiral i gang. 

4-dages-kursus på Kræftrådgivningen i Herning 

 

4. november 2022 kl. 09.00-13.00 Spis godt 

11. november 2022  kl. 09.00-13.00 Sov godt 

18. november 2022 kl. 09.00-13.00 Rør dig godt 

25. november 2022    kl. 09.00-13.00 Tænk godt 

Tilmelding samt yderligere information: www.ditliv.dk 

Vision: 

- At hjælpe mennesker, der rammes af kræft, til et bedre 
liv med og efter kræft 

 

”Hvad kan jeg selv gøre?" 
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