
 Kræftrådgivningen 

                        Ringstedgade 71 

                           4700 Næstved 

                        telefon  

7020 2646 

     e-mail: naestved@cancer.dk 

                          www.cancer.dk 

Brystkræftgruppen under Kræftens Bekæmpelse er for kvinder, 

som har haft brystkræft. 

Er du Brystkræftramt og har brug for at mødes med andre i 

samme situation har vi flere tilbud til dig. 

Vi tilbyder: 

Personlige samtaler telefonisk eller et personligt møde. Til dem, 

der har behov for en mere personlig kontakt/rådgivning - kontakt  

rådgivningen i Næstved på telefon 70 20 26 46 

Desuden har vi flere aftenarrangementer. Se inde i folderen.  

Du kan også se vores program på internettet:  

www.cancer.dk/kalender 

Andre nyttige links: 

 www.brystkraftgruppen.dk 

www.brystkraeft.dk 

www.cancer,dk/ditliv.dk 

www.dbo.dk 

www.dalyfo.dk 

Guldborgsund – Lolland – Sydsjælland 

 Foredrag og  

erfaringsudveksling. 



Gruppen i Nykøbing Falster 

Vi er fire frivillige brystkræftvejledere, der alle er opereret for 

brystkræft i henholdsvis 1991,1994, 2009 og 2020. 

Aftenmøder 
Vi afholder aftenmøder med erfaringsudveksling for kræftramte   

ca. hver anden måned  

kl. 19.00 – ca. 21.00  Mødested er for det meste: 

 

Guldborgsund Frivilligcenter 

Banegårdspladsen 1A,  

4800 Nykøbing F 

 

 

Vi har forskellige temaer hver gang – en foredragsholder – f.eks. yo-

galærer, diætist, fysioterapeut og læger. 

Der kommer mellem 10 - 30 deltagere hver gang - både kvinder og 

mænd, og pårørende er også velkomne, fordi kræft er en sygdom, 

der påvirker hele familien og vennekredsen. 

Vi slutter aftenen med uformel snak og erfaringsudveksling og vi går 

rundt og hjælper, hvor der er behov for det. Vi har altid en meget hyg-

gelig stemning. 

 

Personlig samtale: 

Vi tilbyder også samtaler telefonisk eller ved personligt møde til dem, 

der har behov for en mere personlig snak/vejledning. 

Program forår 2023 

 

Onsdag den 22. februar kl. 19-21 

Senfølger efter kræft. 

Senfølger kan være både fysiske, mentale og sociale og kan i nogle tilfælde blive langvari-

ge eller evt. kroniske. Læge Mogens Munch Nielsen, der til daglig er rådgiver ved Kræft-

linjen i Kræftens Bekæmpelse, vil denne aften fortælle om forskellige senfølger – med 

fokus på de fysiske og mentale senfølger – og ligeledes fortælle om forskning i senfølger 

og komme med forslag til, hvad der evt. kan gøres for at afhjælpe disse følger. Der vil 

være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Mødet afholdes i Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F. 

 
Onsdag den 19. april kl. 18-21 

Amoena kommer med nyheder. 

Så får vi igen besøg af Amoena, der kommer og viser os det sidste nye indenfor brystpro-

teser, lingeri og badetøj. Lene Heiberg fra Amoena og Susanne Lund fra Bandagisterne vil 

præsentere og vi byder på en lille bid og drikkevarer. DENNE AFTEN ER KUN FOR PIGER. 

Vi håber på god tilmelding til Ina Jørgensen på e-mail: inajorgensen@mail.tele.dk 

Mødet afholdes hos Bandagisterne, St. Kirkestræde 7, 4800 Nykøbing F. 

 
Onsdag den 10. maj kl. 19-21 

Rådgivning hos Kræftens Bekæmpelse i Nykøbing Falster. 

Jacob Engelmann er ansat som rådgiver i Kræftens bekæmpelses rådgivning i Næstved. 

Han afholder også samtaler i Nykøbing Falster. Jacob kommer og fortæller om psykiske 

reaktioner ved kræft. Han vil også fortælle lidt om det daglige arbejde i kræftrådgivnin-

gen i Næstved samt hvilke tilbud og muligheder der findes i Kræftens Bekæmpelse.  

Mødet afholdes i Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F. 

. 
 

Ret til ændringer forbeholdes, ugedagen kan variere. 

Der bliver hver gang mulighed for erfaringsudveksling og uformel snak indbyrdes. 

Dine værter ved arrangementerne er brystkræftvejlederne 

Anne Marie Sakstrup-Blom, Ina Jørgensen, Angela Bech og Inge-Lise Nielsen. 

mailto:inajorgensen@mail.tele.dk

