
 

 

Kræftrådgivningen  
i Roskilde 
 

Gormsvej 15 
4000 Roskilde 
Telefon: 7020 2648 
E-mail: roskilde@cancer.dk 
www.cancer.dk 
 
 
Åbningstider: 
Mandag – Torsdag kl. 10.00-16.00 
Fredag kl. 10.00-13.00 
Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den 
almindelige åbningstid. 
 
Er du interesseret, så henvend dig til: Kræftrådgivningen på  
tlf. 7020 2648 eller mail til roskilde@cancer.dk.  Det er gratis 
at deltage. 
 
 
 
Få minutters gang fra Roskilde station. 
Bus 91N, 202A, 208, 227, 236, 600S til/fra Køgevej kan 
benyttes 
 
Parkeringspladser bag ved rådgivningen, indkørsel ved 
kommunens parkeringsplads og hold til højre. 
 
Parkeringstilladelser hentes i Kræftrådgivningen 

 
 
 
 
 
 

 

Tilbud til kræftramte |  
Kræftens Bekæmpelse i Roskilde 

Foredrag i  
Kræftrådgivningen i Roskilde 

 
For kræftramte og pårørende 

2020 
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I Kræftrådgivningen i Roskilde afholdes oplæg 7-8 gange pr. 
år ved fagpersoner med ekspertise inden for et specifikt 
område.  
 
Alle oplæg er for kræftpatienter og pårørende til 
kræftpatienter. 
 
Foredraget er gratis 
 
Se www.cancer.dk /kalender 

 
Du bedes tilmelde dig foredraget ved at tilmelde dig via: 
 

 https://www.cancer.dk/kalender 
 

 Mail: roskilde@cancer.dk – husk at oplyse dit navn, 
telefonnummer og mailadresse 

 

 Telefon 70 20 26 48 – husk at oplyse dit navn, 
telefonnummer og mailadresse 

 

  
I foråret 2020 er der følgende oplæg: 
 
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 16.00-18.00 
Valget er dit 
Ved underviser og vejleder Line Carlenius Berggreen 
Foredraget tager udgangspunkt i en personlig rejse med 
kræft. Det handler bl.a. om egne oplevelser i det svære, i 
mørket og i tankerne om livet og døden. Midt i alt dette har 
der også været lys og latter, der viser, at der er liv midt i 
mørket. Ved at dele egne erfaringer er det Lines ønske at 
skabe indsigt, som kan støtte dig og dine pårørende. 
 
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 16.00-18.00 
Kost og kræft - sandheder og myter. 
Ved seniorforsker Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse i 
København. 
Et overblik over hvad vi ved og ikke ved omkring 
sammenhænge mellem kost og kræft. En gennemgang af 
de råd baseret på solid forskning, men også nogle af de 
udbredte myter der er baseret på meget lidt reel viden eller 
måske endda er direkte forkerte. 
 
Onsdag den 29. april 2020 kl. 16.00-18.00 
Meditation 
Ved Bjarne Busk, Kræftrådgivningen i Roskilde.   
Tankermylder? Uro i kroppen? Sådan kan du anvende 
meditation til at være til stede i nuet og til at rumme tanker 
og følelser, så disse ikke bliver styrende. Foredraget 
indeholder også mulighed for at ”smage på” små elementer 
af meditation. 
 
Torsdag den 28. maj 2020 kl. 16.00-18.00 
Stemmer, der glemmer 
Ved Martin Lytje, Kræftens Bekæmpelse i København. 
Livstruende sygdom eller tab af et nært familiemedlem er en 
af de største udfordringer, børn kan opleve. For mange fører 
krisen til udfordringer i hjemmet, blandt venner og i skolen. 
Derfor er det vigtigt, at lærere, pædagoger, forældre og 
venner har forståelse for de svære følelser, der kan opstå. 
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