
Åbent Hus den 22. oktober 2015 

i Kræftpatienternes Hus i Vejle 

 
Torsdag i Knæk Cancer ugen, vil vi gerne invitere dig til Åbent Hus kl. 14.00-18.00. 

I løbet af eftermiddagen byder vi på forskellige workshops med nogle af de tilbud, du til 

daglig kan finde i huset. Du kan blandt andet deltage i maleværksted, meditation og en 

workshop i køkkenet, hvor vi laver farverige læskende juicer og smagfulde shakes.  

Du kan også besøge mandehjørnet, og møde nogle af mændene fra mandenetværket.  

 

Klovnen Bebe er på besøg, og vil gerne hilse på børn og barnlige sjæle.  

 

kl. 17.30-18.00 slutter vi dagen af med hjemmelavet suppe og sang. 

Der er ingen tilmelding til ovenstående aktiviteter. 

 

Kræftpatienternes Hus er et naturligt mødested for mennesker ramt af kræft. Vi har en bred 

vifte af tilbud og aktiviteter, der udvikles i dialog med brugerne. 

Vores hus inviterer indenfor og giver plads til livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, 

åbenhed og nærvær. 

 

Livskvalitet – når livet bliver uforudsigeligt 

 
Samme dag inviterer vi til et spændende foredrag med Lone Hertz i Kræftpatienternes Hus  

kl. 15.00-16.00.  

 

For Lone Hertz skifter dette begreb i betydning for de forskellige 

kulturer, religioner, nationer, mennesker, aldre, ja, sommetider 

fra dag til dag, nemlig når skæbnen griber ind i vores liv - og 

hvad deraf så følger. 

 

For hende selv personligt er livskvalitet identisk med konstant at 

søge forandringen til det gode, at gro som menneske, at kunne 

skabe lys og glæde i os selv - og i fællesskaber.  

 

Lone Hertz krydrer sit foredrag med digte og eventyrfortælling. 

"Vi ved jo, at venlighed avler venlighed, glæde avler glæde, og 

tro avler tro. Positiv indlevelse flytter bjerge. Og når vi 

mennesker føler, at nogen interesserer sig for os, får vi 

livsvitaminer!  

 

Foredraget med Lone Hertz koster 100 kr. pr. person. Pladserne fordeles efter ”først til mølle”  

Tilmelding skal helst ske via mail vejle@cancer.dk, evt. på telefonnummer 70 20 26 86  

og støtte et godt formål. 

 

 

Arrangementet afholdes i Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken 9, 7100 Vejle, 

og foregår i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Vejle. 

 

Kom i god tid i forhold til parkeringspladserne 
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