
 

 

 
 

 

 
 

 

Kræftrådgivningen  
i Roskilde 
Gormsvej 15 
4000 Roskilde 
Tlf.: 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. 
 

 Kræftrådgivningen i Køge 
Sundhed, Træning & 
Rehabilitering 
Rådhusstræde 10C 
4600 Køge 
Tlf. 7020 2648 
E-mail: ihh@cancer.dk 
 
Åbningstider: 
Udvalgte torsdage 
 kl. 16.00-19.00 
 

Her bor vi i Roskilde: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få minutters gang fra Roskilde station. 
Bus 91N, 202A, 208, 227, 236, 600S til/fra Køgevej kan benyttes 

Der er 3 timers gratis parkering på Gormsvej og villavejene omkring huset  
og du kan parkere op til 2 timer på Rådhusets parkeringsplads bag huset. 

Hvis der er brug for mere end tre timers parkering på Rådhusets 
parkeringsplads, kan du hente en p-tilladelse i rådgivningen. 

Tilbud fra Kræftrådgivningen  
Kræftens Bekæmpelse, Roskilde 

Kræftrådgivningen i Roskilde  

Tilbud til kræftpatienter, pårørende og 

efterladte  

 

2020 
 

 

 

 

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


Åben Rådgivning 
Kræftrådgivningen i Roskilde tilbyder professionel rådgivning for alle, 
der er berørt af kræft, og du er velkommen, hvad enten du er kræftramt, 
pårørende eller efterladt. I Åben Rådgivning kommer man på det 
tidspunkt der passer en bedst, der er i hele vores åbningstid, mulighed 
for at tale med en rådgiver. 
 
Åbningstider:  mandag-torsdag kl. 10-16 & fredag kl. 10-13 
 
Kræftrådgivningen i Roskilde tilbyder følgende grupper og 
arrangementer, som alle foregår i Kræftrådgivningen,  
Gormsvej 15, 4000 Roskilde.  
 
Hvis du er interesseret i et af vores tilbud så kontakt os på  
tlf. 7020 2648 eller mail roskilde@cancer.dk for yderligere 
information og tilmelding. 
 
 
Kursus for kræftpatienter – træn din mentale robusthed 

Mental robusthed dækker over det, at kunne klare sig på trods af svære 
belastninger i livet. På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk 
og din indflydelse på eget liv. 
 
Gruppe for pårørende til kræftpatienter 

Tilbuddet er til dig som f.eks. er ægtefælle, søster, bror eller nær ven til en 
kræftramt. 
Gruppen mødes en gang om måneden og ledes af rådgivere fra Kræftens 
Bekæmpelse. 
 
Tilbud til efterladte 

Tilbuddet er for alle voksne, som har mistet en nærtstående til kræft. Du er måske 
enke, søster, bror, mor eller nær ven til en, som er gået bort. 
Vi mødes på udvalgte tirsdage i tidsrummet 15.00 – 16.30. 
 
Netværk for mænd med kræft 

Mænd mødes med andre mænd, hvor vi sætter maden i centrum, og ved fælles 
hjælp laver mad efter årstiden og råvarernes sæson. På aftnerne vil rådgiver Bjarne 
Busk være tilstede. Møder i netværket for mænd med kræft ligger på udvalgte 
tirsdage fra 16.00-20.00. 
 
Netværk for yngre kvinder med kræft  

Kræftrådgivningen i Roskilde inviterer til et åbent netværk for kvinder der har eller 
har haft kræft. Og som er et sted i livet hvor også arbejdsliv og/eller familieliv fylder. 
Vi mødes på udvalgte tirsdage i tidsrummet 16.30 – 19.00 
 
Mentorordning for mænd med kræft 

Hvis du er en mand med kræft har du mulighed for at blive koblet op til en Mentor 
dvs. en mere erfaren mandlig kræftpatient. Kontakt rådgivningen for mere info. 
 

DITLIV – kursus for kræftramte og deres pårørende 

6 kursusdage med fokus på kost, motion, søvn og tænkning. Du tilegner dig 
handlekompetencer og enkelt formidlet viden om at spise godt, røre sig godt, sove 
godt og tænke godt. Du får viden som bygger på et evidensbaseret grundlag. Håbet 
er at ved deltagelse i træningen, bliver du inspireret til at være aktiv i fremtiden. 
 
Mindfulness Meditationstræning -  8 ugers intensivt meditationskursus 

Vil du og en pårørende på 8 ugers kursus i Mindfulness? 
Mindfulness er både en meditationsform og en måde at være i livet på.  
Der er 9 kursusgange i løbet af 9 uger. Hver mødegang er af 2,5 times varighed.  
Én kursusgang er en lørdag fra kl.10-15.  
 
Meditationstræning – for kræftramte, pårørende og efterladte – Drop in 

Tirsdage kl. 10-11.30 
Drop-in meditationstræning er både til dig der gerne vil prøve hvad meditation er, og 
til dig der allerede har erfaring med meditation. 
 
Motionshold for kræftramte - Drop In 

Torsdage kl. 10.00 -11.00 
Medbring træningstøj og indendørssko, der er mulighed for omklædning og bad 
Ledes af frivillige i Kræftens Bekæmpelse. 
 
Vil du med ud og gå? – mandage kl. 10-12 i lige uger  

Et tilbud til kræftramte, pårørende og efterladte. Alle er velkomne til at møde op og 
komme med på en tur rundt i Roskilde. Turen afvikles i hyggeligt snakketempo og 
forventes at vare en times tid. Bagefter er der kaffe i rådgivningen. 
 
Læsekreds - for interesserede personer med læselyst 

Målgruppen er personer, som er i behandling for kræft, er færdigbehandlet eller 
personer, som har mistet en nærtstående af kræft. Gruppen ledes af en frivillig. 
 
Forældrerådgivning 

Når en forælder rammes af kræft, påvirkes hele familien i større eller mindre 
omfang. Forældrerådgivning er samtaler, som tager udgangspunkt i børnenes 
behov. Formålet er at støtte jer som forældre til at forstå børnenes reaktioner og 
følelser. 
 
Foredrag for kræftramte og pårørende 

I Kræftrådgivningen i Roskilde afholdes oplæg 3-6 gange pr. år, ved fagpersoner 
med ekspertise inden for et specifikt område.  
Alle oplæg er for kræftpatienter og pårørende til kræftpatienter. 
Foredraget er gratis – tilmelding via www.cancer.dk /kalender, tlf. 70202648 eller pr. 
mail roskilde@cancer.dk, oplys venligst navn, mobilnr. og email. 
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