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Kræftens Bekæmpelse 
Kræftrådgivningen 
Nørgaards Alle 10 

Om jobbet som værtsfrivillig 

Alle, der rammes af kræft, skal have mulighed for at få hjælp. Kræftens  

Bekæmpelse er hvert år i kontakt med mange tusinde kræftpatienter, 

pårørende og efterladte.  

Som værtsfrivillig skal du tage imod de kræftpatienter, pårørende og 

efterladte, der besøger rådgivningen og sørge for, at de får en god mod-

tagelse. Du bidrager også til, at huset altid fremstår indbydende og ven-

ligt og er behjælpelig med praktiske ting. 

Opgaven er at fortælle brugerne om Kræftens Bekæmpelses tilbud, vise 

dem til rette i huset, eller henvise til en rådgiver de kan tale med. Du 

indgår i et team med andre værtsfrivillige og en frivilligleder.  

 

Det søger vi 

Frivillige, som har overskud til at modtage rådgivningens brugere på en 

imødekommende og rummelig måde. Du skal have lyst til at indgå i det 

daglige arbejde og give brugeren en oplevelse af at blive mødt på egne 

præmisser. 

 

Tidsforbrug: 

Ca. 3 timer ugentligt. 

 

Det kan vi tilbyde 

 Introduktion til Kræftens Bekæmpelse 

 Relevant kompetenceudvikling 

 Et stærkt netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse 

 Ingen udgifter i forbindelse med din frivillige indsats 

 Et frivilligjob med mening  

 

 

Kontakt os for en snak. 
Kontaktperson: Heidi  Jensen. 

Telefon: 70 20 26 63 
herning@cancer.dk 

www.cancer.dk/herning 

Kræftens Bekæmpelse 
Kræftrådgivningen 
Nørgaards Alle 10 

Om jobbet som værtsfrivillig 

Alle, der rammes af kræft, skal have mulighed for at få hjælp. Kræftens  

Bekæmpelse er hvert år i kontakt med mange tusinde kræftpatienter, 

pårørende og efterladte.  

Som værtsfrivillig skal du tage imod de kræftpatienter, pårørende og 

efterladte, der besøger rådgivningen og sørge for, at de får en god mod-

tagelse. Du bidrager også til, at huset altid fremstår indbydende og ven-

ligt og er behjælpelig med praktiske ting. 

Opgaven er at fortælle brugerne om Kræftens Bekæmpelses tilbud, vise 

dem til rette i huset, eller henvise til en rådgiver de kan tale med. Du 

indgår i et team med andre værtsfrivillige og en frivilligleder.  

 

Det søger vi 

Frivillige, som har overskud til at modtage rådgivningens brugere på en 

imødekommende og rummelig måde. Du skal have lyst til at indgå i det 

daglige arbejde og give brugeren en oplevelse af at blive mødt på egne 

præmisser. 

 

Tidsforbrug: 

Ca. 3 timer ugentligt. 

 

Det kan vi tilbyde 

 Introduktion til Kræftens Bekæmpelse 

 Relevant kompetenceudvikling 

 Et stærkt netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse 

 Ingen udgifter i forbindelse med din frivillige indsats 

 Et frivilligjob med mening  

 

 

Kontakt os for en snak. 
Kontaktperson: Heidi  Jensen. 



 

Værtsfrivillig 

i Kræftrådgivningen 

Herning 

Kræftrådgivningen i Herning |  Kræftens Bekæmpelse  

Værtsfrivillig 

i Kræftrådgivningen 

Herning 

Kræftrådgivningen i Herning |  Kræftens Bekæmpelse 


