
                                                                                                                                                                                                                                    
 

 Aftenarrangementer 
Kræver ingen tilmelding. Du kommer bare 
 
Foredrag torsdag d. 30. januar kl. 17.00 - 19.00 
”Lymfødem og brystkræft” v/ specialsygeplejerske Susan 
Nørgaard, Bispebjerg Hospital. 
 
Foredrag torsdag d. 2. april kl. 19.00 - 21.00 

Senfølger efter kræftbehandling” v/ læge Mogens Munch, 
Kræftlinjen. 
 
Navigatortilbuddet Region Sjælland 
Hvis du har svært ved at overskue det hele og mangler en at tale 
med eller har brug for en bisidder, kan du som kræftpatient høre 
mere om muligheden for at blive tilknyttet en frivillig Navigator i  
op til ½ år. Kontakt kræftrådgivningen for at høre mere.  
 
Kræftrådgivningen i Næstved 
Ringstedgade 71 
4700 Næstved 
 
Der er indkørsel og indgang via Herlufvænge  
og 10 p-pladser til højre for Herlufvænge. 
 
Desuden er der mulighed for at parkere hos VIRENA, 
Ringstedgade 88, inde i gården, men kun de 6 pladser nær 
banelegemet. 
 
Åbningstider 
mandag - torsdag kl. 10.00 - 16.00 
fredag kl. 10.00 - 13.00 
 
Telefon: 70 20 26 46 
e-mail: naestved@cancer.dk 
www.cancer.dk 
følg os på Facebook: Kræftrådgivningen - Næstved                                      
                                                                                         

I kalenderen på vores hjemmeside  
www.cancer.dk kan du følge med i, hvad der sker -  
både i din region og i resten af landet. 
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Vores tilbud i Rådgivningen 
 
I åbningstiden kan du tale med en professionel rådgiver, ringe 
hertil eller tale med rådgiver via Skype.  
Har du ventetid på sygehuset, så giver vi kaffen.  
(Husets værtsfrivillige fortæller dig gerne om vores forskellige tilbud.) 
 
Træn med selvtrænerne  
TIRSDAGE og FREDAGE KL. 10.00 - 11.30 + kaffe efter træning.  
Kontakt rådgivningen for visitation på telefon 70 20 26 46 
Instruktion til igangværende selvtrænere  
v/fysioterapeut Maria Søndergård fredag den 17. januar, 13. marts,  
15. maj kl.10.00 - 12.00  
 
Walk & Talk - TorsdagsCafé  
ALLE TORSDAGE KL. 13.30 - 16.00. Opstart den 9. januar. 
Vi mødes i rådgivningen og går tur kl. 13.30 - 14.30 hvorefter der  
er kaffe. Ingen tilmelding - du kommer bare. 

  
Drop in ”Blid Yoga” - åndedræt, bevægelighed og ro  
ALLE TORSDAGE KL. 11.00 - 12.00 for kræftramte. 
 
Yoga og dybdeafspænding, opstart den 6. februar 
10 torsdage kl. 17.00 - 18.30. For dig der er færdigbehandlet 
Frivillig yogainstruktør Martin Rasmussen. 
 
Knitfulness - Strik og samvær 
HVER MANDAG KL. 13.00 - 15.00. opstart den 6. januar. 
Er du glad for at strikke og lave håndarbejde, og har du lyst til at være 
en del af det strikkende fællesskab. Ingen tilmelding - du kommer bare. 

 
Vandreture  
”Anemonetur” lørdag den 7. marts og ”Vilde heste tur” fredag den 12. 
juni begge dage kl. 13.00 - 15.00. Dette tilbud er for dig, der er i gang 
med, eller er kommet igennem, et kræftforløb. 

 
Netværksaften for mænd med eller efter kræft  
HVER DEN SIDSTE TORSDAG I MÅNEDEN kl. 17.00 - ca. 21.00 
Vi arrangerer forskellige oplæg, aktiviteter, snakker og spiser sammen.  
Tilmelding til tovholder Yngve Ahlgren på tlf. 20 48 90 97 

 
 

 

Kurser i Rådgivningen:  
 
For tilmelding, yderligere info og indledende samtale  
kontakt Kræftrådgivningen på telefon 70 20 26 46 eller mail: 
naestved@cancer.dk   
 
Yogaprojekt for kræftramte med senfølger 
Opstart onsdag den 19. februar kl. 16.00 - 17.30, ugentlig, der er i alt  
12 mødegange. Kontakt Rådgivningen. 
                                                                                                 
Mindfulness - kursusforløb for kræftpatienter 
Opstart onsdag den 11. marts kl. 10.00 - 12.30, der er i alt 8 
mødegange. 

Mental Robusthed - kursus for kræftpatienter 
Opstart den 25. februar kl. 13.00 - 15.30. Der er i alt 8 mødegange.  

Temarække for pårørende, opstart tirsdag den 25. februar. 
Hver anden tirsdag kl. 16.30 - 18.00. I alt 4 mødegange. 

Mødested for pårørende, opstart 28. januar. 
Hver anden tirsdag kl. 16.00 - 18.00. I alt 8 mødegange 
 
Mødested for kræftpatienter med senfølger, opstart 18. februar 
Hver anden tirsdag kl. 16.30 - 18.00. I alt 8 mødegange.  
 
Sorggruppe for unge, der har mistet en nærtstående 
Vi starter en gruppe op tirsdage kl.18.00 - 20.00 
 
Sorggruppe for voksne der har mistet en nærtstående 
Opstart tirsdag den 4. februar kl. 15.00 - 17.00 
Der er i alt 8 mødegange. 
 
Grupper for børn som pårørende etableres når der er nok 
interesserede. 
 
Billedværksted for øvede/ fortsættere - Tid til fordybelse 
Vi mødes den 20. februar, 5. marts, 19. marts, 2. april, 16. april                 
Alle dage kl. 11.00 - 14.30                                                   

Billedværksted for begyndere - Tid til fordybelse 
Vi mødes den 6 maj, 13. maj og 20. maj. kl. 11.00 - 14.00                                                  
Underviser på begge hold er frivillig Iben Højlund.  
 


