
 

 

 

 

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 
 
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 til læselystne |  
Kræftens Bekæmpelse Roskilde 

Læsekreds 
Har du lyst til at være med i en læsekreds i 
tilknytning til Kræftrådgivningen i Roskilde? 
 
For kræftramte, pårørende og efterladte 
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Læsekredsen mødes på følgende mandage  
i 2. halvår 2019 & 1. halvår 2020: 

 13. januar 2020 
 10. februar 2020 
 09. marts 2020 
 06. april 2020 
 04. maj 2020 
 15. juni - udflugt 

 

 

  
Læsekreds 
 
Har du lyst til at være med i en læsekreds i tilknytning til 
kræftrådgivningen i Roskilde? 
 
Vi har i Kræftrådgivningen i Roskilde etableret en 
læsekreds for interesserede personer med en vis læselyst. 
Vi mødes på udvalgte mandage, kl. 10 – 12. 
 
Kontakt rådgivningen for høre nærmere på tlf. 70 20 26 48 
eller pr. mail roskilde@cancer.dk 
 
Din baggrund for deltagelse er: 
 

 Du er i behandling for kræft eller du har færdiggjort 
din behandling. 

 Du er pårørende til en kræftpatient 

 Du har mistet en nærtstående af kræft. 

 Du har god tid til at læse bøger, men mangler nogle 
at diskutere dem med. 

 Du har lyst til at være med i en læsekreds der 
foregår om dagen. 
 

Kan du svare ’ja’ til noget af ovenstående, har du måske 
lyst til at være med i en læsekreds.  
 
Læsekredsen ledes af frivillig Vibeke Isager.  
 
Møderne finder sted i Kræftrådgivningens lokaler på 
Gormsvej 15, Roskilde. 

 


