


Patientforeningen Modermærkekræft er en landsdækkende 

forening for modermærkekræftramte og deres pårørende. 

Vores vigtigste opgave er at forbedre forholdene for 

modermærkekræftpatienter samt skabe et netværk, 

hvor både patienter og pårørende kan få støtte og 

vejledning. 

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arbejder 

vi for at videreformidle den nyeste viden inden 

for forskning og behandlingsmuligheder, mens vi 

samtidig informerer, yder støtte og vejleder på det 

mere personlige plan - til både patienter og pårørende. 

LOKALAFDELINGER

Vores lokalafdelinger planlægger jævnligt foredrag, møder 

og sociale arrangementer, som er åbne for alle medlemmer. 

Du kan se en oversigt over lokalafdelinger og kontaktpersoner 

på næste side. 

AALBORG
Kræftrådgivningen i Aalborg
Steenstrupvej 1
9000 Aalborg

Kontaktperson: 
Lene Pedersen | M: 29 29 61 44

KØBENHAVN
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Alle 45
2200 København N.

Kontaktperson: 
Jan Ryom Nørholm | M: 31 40 59 55

ROSKILDE 
Kræftrådgivningen i Roskilde
Gormsvej 15
4000 Roskilde

Kontaktperson: 
Per Mikkelsen | M: 61 60 27 95

ODENSE

Kræftrådgivningen i Odense
Kløvervænget 18B
5000 Odense C

Kontaktpersoner: 
Birgitte Rasmussen  | M: 22 34 93 17
Anne Marie Work  | M: 23 71 64 90
Lisbeth Kjær Hansen  | M: 22 32 40 05

AARHUS
Kræftrådgivningen i Aarhus, 
Hejmdal - Kræftpatienternes Hus
Peter Sabroes Gade 1
8000 Aarhus C

Kontaktpersoner: 
Søren og Jane Chrestensen | M: 20 20 07 85
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Læs mere
Du kan læse mere om foreningens arbejde og arrangementer
ved at besøge vores hjemmeside på www.modermaerkekraeft.dk 
eller gå ind på vores Facebookside (facebook.com/modermaerkekraeft). 
Du kan også blive medlem af Facebookgruppen ‘Modermærkekræft’, 
hvor man frit kan dele sine tanker, erfaringer og gode råd med andre 
modermærkekræftpatienter og pårørende. Her er der selvfølgelig 
også plads til, at man blot er med på en lytter, hvis man ikke ønsker 
at deltage aktivt i samtalerne. 

Bliv medlem af Patientforeningen 
Modermærkekræft

Patientforeningen Modermærkekræft er til for alle, som har eller 
har haft modermærkekræft inde på livet. Vi er en frivilligt baseret 
forening, og vi afhænger derfor i høj grad af den støtte, vi modtager 
fra frivillige hjælpere samt økonomisk støtte fra vores betalende 
medlemmer.

Uanset om du er patient, pårørende eller blot ønsker at støtte op 
om den gode sag, kan du melde dig ind i foreningen ved at gå ind 
på www.modermaerkekraeft.dk/bliv-medlem eller du kan sende en 
mail til info@modermaerkekraeft.dk

Det koster kr. 150,- pr. år at være medlem af foreningen. Kontingentet 
kan indbetales på foreningens konto i Nordea, reg. nr. 2294, konto 
0723388155 
(husk at anføre navn og e-mailadresse). 

Du kan også betale med MobilePay til 23 36 80 48 
(skriv din e-mailadresse i tekstfeltet). 


