PROGRAM

14

TORSDAG DEN
13.00-14.00

Få modermærkerne tjekket af en hudlæge

13.00-14.00

Hvor sund er din livsstil? – livsstilstjek.

13.30-14.30

Lav dit eget uv-armbånd

14.00-15.00

Forskning i bedre opfølgningsforløb
efter brystkræft

14.30-15.00

Røgfri Fremtids lykkehjulsquiz

15.00-15.45

Unge får ordet: Går ungdomskulturen
op i røg – moderator Thomas Skov

15.30-16.00

Cellekunst

16.00-16.30

Science Slam

16.30-17.00

16
LØRDAG DEN
09.00-10.00

Kræftens Bekæmpelse på vej mod fremtiden
– mød vores nye formand, Helen Bernt Andersen,
og nye direktør, Jesper Fisker  

11.00-11.30

Pust sæbebobler for en røgfri fremtid

11.00-12.00

Få et lungetjek

11.00-12.00

Fup og fakta om sundhed. Få et livsstilstjek.

12.00-12.45

Livet efter kræft – ikke et spørgsmål
om overlevelse – de kræftspecifikke
patientforeninger og- netværk

13.30-14.00

Solens stråler – nu i farver. Kom og lav
dit eget uv-armbånd

Fold papirfly og send dem i retning af
en røgfri fremtid

13.30-14.00

Afstemning: Hvad er vejen til en røgfri
generation i 2030?

16.30-17.00

Send en hilsen til en ung kræftramt (Ung Kræft)

12.45-14.00

Kig forskeren over skulderen

17.00-17.30

Samtale med Helle Adelborg om en røgfri
fremtid i Hvidovre

14.00-14.45

Kom og quiz – sjov og tobak!

14.00-14.45

Forskningens værdi når sygdommen rammer.
Kræftens Bekæmpelse & NEXT
(OBS! Debatten foregår i Det Fælles Sundhedstelt)

15.00-16.00

Få et lungetjek

15.00-16.00

Hvad sker der i laboratoriet

16.30-17.00

Tør du tale med en ung kræftramt (Ung Kræft)

16.30-17.00

Røgfri Fremtid tattoo: Vis at, vi er mange,
der vil det samme

17.00-17.30

Samtale med Mads Lind om
Hjerteforeningen og en røgfri fremtid

17.30-18.30

Få et lungetjek

17.30-18.30

Få tal på kroppens muskler og fedt - livsstilstjek

15
FREDAG DEN
09.00-10.00

Få tjekket dine modermærker af en hudlæge

09.30-10.00

Forskning i livet efter brystkræft

10.30-11.00

Vi er mange, der vil det samme: Bak op
om en røgfri fremtid

11.00-12.00

Walk & Talk for en røgfri fremtid med
Chris MacDonald

12.00-13.00

Få et lungetjek

12.00-13.00

Lav dit eget uv-perlearmbånd

12.30-14.00

17
SØNDAG DEN
09.00-10.00

Sund livet igennem – livsstilstjek

Gå din sundhed efter i sømmene – livsstilstjek.

09.30-10.00

Hvad er kræft?

13.30-14.00

Se kroppen gennem et mikroskop

10.00-11.00

På vej mod fremtidens kræftbehandling

14.00-14.45

Ansvarlige investeringer – kan hjerte
og cool cash forenes? moderator Pernille
Enggaard, Millionærklubben, Radio24syv

15.00-16.00

Få et lungetjek

15.00-16.00

Få tjek på det sunde liv - livsstilstjek

16.30-17.00

Kom og få en fed tattoo med Ung Kræft

16.30-17.00

Tidskapsel: Send et postkort til 2030
– for en røgfri fremtid

17.00-17.45

Samtale med Stephanie Lose om en
røgfri fremtid i Syddanmark

