
INGEN SKAL STÅ
ALENE MED 
KRÆFT

Alle kræftramte har behov for hjælp og støtte. Det samme  
har deres pårørende. Hvordan sikrer vi, at ingen står alene  
med kræft? Det skal vi sammen blive klogere på, når  
Kræftens Bekæmpelse igen i år er til stede på Folkemødet.  
Ud over debatter, quizzer og samtaler kan du høre om vores  
rådgivningstilbud, møde vores forskere, se dine usynlige  
solskader på et UV-foto, få tjekket lunger og livsstil. For  
børn og barnlige sjæle er der spil og kreative aktiviteter.

EN UD AF TRE DANSKERE 
RAMMES AF KRÆFT PÅ ET 

TIDSPUNKT I DERES LIV

TO UD AF TRE 
BLIVER PÅRØRENDE TIL  

EN MED KRÆFT
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TORSDAG 
13.00-14.00 Hvor sund er din livsstil? Livsstilstjek

13.15-14.00 Se solens usynlige stråler med dit eget uv-armbånd

13.30-14.00 Bevæg dig for din sundheds skyld

14.00-14.45 Kræft og arbejdsliv 

15.00-15.45 Få taget et uv-foto og se dine usynlige solskader 

15.15-15.45 Kender du de 7 tegn? Quiz.

15.30-16.00 Nedbryd tabuer: Få en tatovering!

15.45-16.00 Vi fejrer livet med dans!

16.00-16.30 Få taget et billede og vis at ingen skal stå alene

16.30-17.15 Min behandling: Kendt eller eksperimentel  
 - et fælles valg  

17.15-17.45 Vi elsker farjokes! Hellere dårlige jokes  
 end ingen jokes

17.45-18.15 Syng med og mærk fællesskabet  

18.30-19.00 Børnekræft og senfølger: Hvor langt er forskningen?

FREDAG 
09.00-10.00 Få tjek på det sunde liv. Livsstilstjek

09.15-10.00 En sund start på dagen

10.45-11.30 Ulighed i sundhed – kan en fælles  
 alliance mindske den? 

11.30-12.00 Slå et slag for viden om De 7 tegn på kræft

12.00-12.45 Tidlig diagnose af kræft – tiden er  
 en afgørende faktor  

12.45-13.00 Solens stråler – nu i farver. Kom og lav et uv-armbånd

13.30-14.15 Tobacco: The smoking gun 

14.15-14.30 Hvornår er dårlige vittigheder gode?

14.30-15.05 Farjokes og onkelhumor – en sjov snak  
 om den svære samtale 

15.15-16.00 Unge med kræft inviterer til dialog:  
 Spørg os om alt  

16.45-17.30 Kærlighed og alvorlig sygdom  
 – tre pårørende sætter ord på 

17.30-18.30 Se dine usynlige solskader - få taget et uv-foto

17.45-18.45 Tag en pause fra Folkemøderæset over  
 et slag Backgammon

LØRDAG 
09.00-10.00 Gå din sundhed efter i sømmene. Livsstilstjek.

09.30-10.00 DNA og kræft – bliv klogere på sammenhængen

10.45-11.30 Ny sorgdiagnose: Er sorg en sygdom?

11.45-12.30 Test din viden om symptomer på kræft  
 – tag på quizudflugt (7 tegn)

12.00-13.00 Få et lungetjek

12.15-13.00 Lav dit eget uv-armbånd

12.30-13.00 Slå din viden om ’De 7 tegn’ fast  
 med syvtommersøm

13.30-14.00 Özlem Cekics historie om at være pårørende

14.00-14.30 Fotovæg: Få taget et billede og vis at ingen  
 skal stå alene

14.30-15.15 Kræft og cannabis – åben snak om fup,  
 fakta og fede følelser 

16.30-17.15 Strik strømper til unge med kræft 

17.00-18.00 Få et tjek af dine lunger

17.15-17.45 Kræftcellernes indre viser vej til nye behandlinger

18.00-18.30 Forskning om HPV - screening, naturhistorie  
 og vaccination 

SØNDAG 
09.00-10.00 Få tal på kroppens muskler og fedt. Livsstilstjek

09.30-10.00 Hvad er kræft – og hvilken rolle spiller vores DNA?

09.45-10.45 Bliv klogere på tegn på kræft over et  
 spil Backgammon

10.00-10.45 Opdag skjulte solskader i din hud

10.15-11.00 Mød Christoffer - Kræftforsker og DNA-detektiv

PROGRAM

294.000 
KNAP 294.000 DANSKERE   
LEVER MED ELLER EFTER  

EN KRÆFTDIAGNOSE


