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”Vi er mange” 

 
 

 

Beretning -  generalforsamlingen den 15.marts 2016 

 

2015 har været et rigtig spændende år, men også et år med udfordringer.  

Vores formand Annelise Læssøe trak sig desværre i august måned i 2015 på 

grund af sygdom. 

Annelise var en af initiativtagerne til opstart af netværket i Købehavn i 2008 og 

har gjort et helt fantastisk stykke arbejde, En stor hilsen til jer alle fra hende. 

 

Vores næstformand Kirsten Jakobsen tog over. Desværre måtte hun i oktober 

måned 2015 også trække sig – grundet sygdom i familien. 

 

Yderligere to bestyrelsesmedlemmer Lisbeth og Svenn har måtte trække sig i 

løbet af året også grundet sygdom. 

 

Derfor har aktivitetsniveauet ikke været så højt som vi kunne ønske os. Vi er dog 

alle enige om, at det er vigtigt, at vi fortsætter som forening og det gør vi. Det 

er vigtigt, at vi finder en ”fællesnævner” for vores videre arbejde og får afstemt 

aktivitetsniveauet med de ressourcer vi har til rådighed. 

 

Vi har aktive grupper i  Nordjylland ( Aalborg),  Midtjylland (Herning og Aarhus), 

på Fyn (Odense), København og nu også i Roskilde, hvor vi havde 

opstartsmøde 2. Marts 2016 med 155 deltagere.  

 

Nordjylland 

Aalborg 

Gruppen i Aalborg mødes hver 2. Mandag i måneden. Der er p.t 1 frivillig – vi 

arbejder på at få to til tre yderligere, således de kan være en selvkørende 

gruppe. 

 

23. februar 2015 foredrag med politiker Søren Gade. ” Hvordan kommer vi som 

menneske videre, når livet gør ondt” ? – ca. 45 deltagere. Vellykket 

arrangement. 

 

Den 18. Maj afholdt vi en tema aften omkring senfølger. Ca. 20 fremmødte. 

 

Vi var repræsenteret til Stafet for livet i Aalborg den 16. August 2015 - igen for at 

skabe synlighed omkring vores forening.  

 

Midtjylland 

Herning 

Gruppen i Herning mødes hver 3. Mandag i måneden. Der har været en lille 

pause idet jeg flyttede til Aarhus og er eneste frivillig der, men nu er der 

kommet gang i en gruppe igen. Arbejder på at få 3-4 frivillige, der kan tage 

over.  



 

 

 

 

Aarhus 

Opstart af en gruppe den 31. Marts 2015. Mellem 8-15 deltagere pr.  

gang.  

 

Vi afholdt i november måned en temaaften om senfølger med læge Mogens 

Munch Nielsen fra kræftlinjen i KB. En succesfuld aften.  

 

Har fået 3 frivillige i Aarhus. De er tilmeldt patientstøtte frivillig kursus og skal på 

sigt gerne blive selvkørende med gruppen her i Aarhus. 

 

Den 31. Oktober afholdt vi en konference i Aarhus. Den første i Jylland. Indlæg 

af Per Guldberg fra Kræftens Bekæmpelse – immunterapi. Indlæg af læge 

Katrine Emmertsen fra Amtssygehuset i Aarhus om LARS score, indlæg af Per 

Larsen og Søren Gade, der fortalte om det at være kræftpatient og pårørende.  

En rigtig god dag og mange positive tilbagemelding fra deltagerne. Ca. 70 

deltog i arrangementet. 

 

Fyn 

Lokalgruppen på Fyn kom til live i foråret 2014.Vi må erkende, at det er 

et langt og sejt træk, at få det i gang og dette er ikke kun på Fyn, men i 

hele landet. 

Der er en lille gruppe på 4- 6 personer som har været flinke til at møde 

op på de aftalte dage. 

Gruppen mødes den sidste onsdag i måneden kl. 16.00 – 18.00 

Der arbejdes for, at få et samarbejde op at stå med OUH. 

Vi er i gang, vi vil gerne være nogle flere. Vi er begyndt at være brugere 

af huset i kræftrådgivningen, vi deltager også i andre aktiviteter i huset, 

vi har en god dialog og hjælp fra den administrative medarbejdere i 

huset og vi fortsætter vort arbejde! 

  

Vores mål som forening om at blive landsdækkende rykker nærmere – 

der er dog endnu et stykke vej, men vi er på vej og hvert skridt tæller . 

 

 

Foreningen i øvrigt 

Vi afholdt generalforsamling den 12. marts 2015 med ca. 20 fremmødte. 

 

Den 18. Marts afholdt vi konference i Høje Taastrup – det var vore 3. 

Konference og her var der ca. 70 deltagere og mange positive 

tilbagemeldinger.  Marts måned er international tarmkræft måned og for 

at markere dette planlægger vi at afholde en konference hvert år i 

marts måned.  

 

Sundhedsstyrelsen 

Jeg deltager som patientrepræsentant i et rådgivende udvalg i 

sundhedsstyrelsen vedrørende screeninger. Her repræsenterer vi også 

de øvrige foreninger, hvor der er screeningsprogrammer. 



 

Folkemødet Bornholm 

Vi var tre bestyrelsesmedlemmer, der tog til Folkemødet for at finde ud af 

om det kunne være noget for vores forening at deltage. En god og 

positiv oplevelse. Et flot arrangement med mange ”tilbud”. Vigtigt vi er 

skarpe på, hvad vi gerne vil have med derfra og hvad vi selv vil og kan 

bidrage med.  

 

Vi har her mulighed for at få skabt synlighed og også få fokus på den 

politiske del.  

 

Kræftens Bekæmpelse 

KB satte i 2015 et strategisk forskningsprojekt i søen – formålet med dette 

projekt er, at det skal undersøges, hvorfor dødeligheden indenfor 

tarmkræft er højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande. 

Projektgruppen består af læger, forskere, mv. Jeg/vi repræsenter patient 

vinklen. 

 

Repræsentantskabsmøde i Kolding 

I maj måned deltog vi i repræsentantskabsmødet i Kræftens 

Bekæmpelse. En god indgangsvinkel til at få skabt synlighed omkring 

vores forening, idet der er deltagere fra de 98 lokalforeninger, der er i 

landet. 

 

Bestyrelses seminar  

Vi afholdt et bestyrelses seminar i Kolding den 7. - 8. August. Vi er en 

forholdsvis ny forening og det er vigtigt, at vi får skabt et solidt og fælles 

fundament og i fællesskab får sat retningen for, hvor vi vil hen. 

 

Rigshospitalet 

Elin Bødker har deltaget i et forskningsprojekt  omkring fysisk aktivitet.  

 

Et travlt, udfordrende og spændende år på mange måder. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen samt de øvrige frivillige for deres store 

indsats og vi må og skal huske at ”hvert skridt tæller”. Ved fælles hjælp 

lykkes vi . 

 

Jeg ser frem til vores fælles samarbejde i 2016 og sikker på vi får et 

spændende og fremgangsrigt år. 

 

15.03.16 

JLY 

 

 

 

 
 

 


