
  

Kræftens Bekæmpelse  

Ikast-Brande Lokalforening  

Aktivitetsprogram  

forår 2019 

INDHOLD: 

- Foredrag & café 

- Generalforsamling 

- Rehabilitering 

- Hjem i hjemmet 

- Mandegruppe 

- Skønne steder 

- Motion & samvær 

- Kreativitet & hygge 

- Netværk 

- Landsindsamling 

- Stafet for livet 

- Ruskjærholm 

- Kontakt 
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Torsdag den 7. februar 2019, kl 19,00 
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording. 

 
”Når livet giver dig tæsk” 

Christina Didriksen fra Engesvang har været ramt af kræft og 
flere andre betydelige livsudfordringer. Hun fortæller om sit liv 
– en beretning om livskriser, identitet og om aldrig at give op. 

 
Entre incl. kaffe/the med brød 50 kr. 

Så er forårets mødeplan klar. 
 
Bestyrelsen har drøftet tilrettelæggelsen af cafèmøder.  
 
Vi oplever, at der har været god søgning til arrangementer, 
der også er rettet mod mennesker, der har en generel inte-
resse for kræftområdet. Samtidig er det vigtigt, at vi har rele-
vante aktiviteter for dem, der aktuelt og direkte er berørt af 
kræft.  
Derfor vil forårsprogrammet være opdelt i arrangementer, der 
har karakter af foredrag og andre arrangementer, der vil tage 
afsæt i de behov, der opleves på patientstøtteholdene.  
Vi vil kalde de generelle arrangementer for ”Foredrag” og de 
målrettede arrangementer for ”cafèmøder”. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
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Torsdag den 7. marts 2019, kl. 19,00 
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording. 

 
”Når to bliver til en” 

Folketingsmedlem Søren Gade mistede sin kone til kræft i 
2008. Han fortæller om sin oplevelse som pårørende til en 

alvorlig syg, om at miste og om livet efterfølgende. 
 

Entrè incl. kaffe/the med brød 50 kr. 
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Torsdag den 4. april 2019, kl. 19,00 
Ruskjærhom, Ruskærvej 19, 7441 Bording. 

 

”Børn i sorg – ansvarlige voksne” 
Når en familie rammes af svær sygdom eller død, så opstår 
også spørgsmålet om, hvad omgivelserne kan gøre for de 

børn, der måtte være i familien. Hvordan møder vi dem 
bedst? Og hvad kan der være brug for at vi gør? En repræ-
sentant  fra Kræftens Bekæmpelses Omsorgsteam fortæller 

om de erfaringer, de har. 
 

Entrè incl. kaffe/the med brød 50 kr. 

Generalforsamling 
 

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 19. 
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording. 

 
Lokalforeningen holder ordinær generalforsamling.  

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Alle medlemmer har stemmeret – er du medlem af Kræftens Be-

kæmpelse, så er du automatisk medlem af Lokalforeningen. 
 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være  
musikalske indslag ved Bente Busk.  

Cafèmøder: 
I forbindelse med foreningens patientstøttearbejde ople-
ver vi, at der fra kræftramte eller pårørende bliver udtrykt 
behov for, at vi via en fagperson sætter fokus på et spe-
cifikt emne vedrørende kræft. Det kan f.eks. være sen-
følger, påvirkning i parforhold, økonomi eller arbejdsmu-
ligheder. 
Lokalforeningen er parat til at tilrettelægge  cafémøder. 
Alle er velkomne til at komme med forslag til emner og 
alle interesserede vil være velkomne til at deltage. Ca-
fèmøderne forventes at finde sted på Ruskjærholm, evt. 
i dagtimerne eller som fyraftensmøde.    



4 

Lev livet med kræft.  
 
Forløbet er et trænings- og undervisningsprogram for borge-
re, som har/har haft kræft, og som oplever udfordringer i 
hverdagen betinget af kræften.  
Vi mødes 2 gange ugentligt - mandag og onsdag formiddag 
ca. 2 timer pr. gang i 9-10 uger .  
Næste hold starter i uge 14 – 2019  
 
Inden opstart af forløbet afvikles en afklarende samtale.  
 
Kurset ledes af en terapeut og en sygeplejerske fra Ikast-
Brande Kommune.  
Tilbuddet retter sig primært til borgere i Ikast-Brande kommu-
ne.  
 
For yderligere oplysninger og tilmelding - kontakt forløbskoor-
dinator Joan G. Jakobsen, Sundheds- og Omsorgsområdet 
Ikast-Brande tlf. 99 60 31 06 mobil 40 23 59 01 mail: jo-
jak@ikast-brande.dk eller lokalforeningen v/ Henning Busk tlf. 
29 84 83 09  
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Hjem i hjemmet.  
 

I samarbejde med Sundhedsafdelingen i Ikast-Brande Kom-
mune har lokalforeningen etableret en hjælpe- og støtte ord-
ning med frivillige, der kommer hjem i hjemmet hos kræftram-
te.  
Med en ”Hjem i Hjemmet” frivillig kan du få besøg i hjemmet, 
socialt samvær, ledsagelse til behandling eller undersøgelse, 
bisidder ved lægesamtaler, aflastning af pårørende, der pas-
ser en syg kræftramt - eller hjælp til dagligdagens små gøre-
mål f.eks. indkøb, græsslåning eller lign.  
Alle frivillige er særligt udvalgte og godkendt til opgaven. De 
fleste har selv haft kræft inde på livet.  
Er du som kræftramt eller pårørende interesseret i at få en 
frivillig hjem i hjemmet, så forhør dig nærmere hos Solveig 
Jakobsen tlf. 30 42 62 30 eller Henning Busk tlf. 29 84 83 09  
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Mandegruppen. 
 
Mandegruppen er for mænd, der har eller har haft kræft.  
Vi drikker kaffe, snakker om alt hvad der optager os, laver 
praktisk arbejde på Ruskjærholm, går ture, spiser frokost 
sammen – og tager ud af huset en gang imellem.  
Ellers er planen, 
at der ingen plan 
er: Vi gør hvad 
der passer os, 
når det  
passer os!  
 
Gruppen mødes 
på Ruskjærholm 
torsdage i lige 
uger kl. 9.30 til 
ca. 12.30. 
 
 
Er du interesseret så kontakt: 
Poul Erik Jakobsen tlf. 23 86 70 34  
Henning Busk tlf. 29 84 83 09 
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Få glæde af lokale skønne steder. 

 

Lokalforeningen har indledt et samarbejde med en del 
andre foreninger i kommunen.  

Formålet er, at vi kommer til at opleve flere af de  
skønne steder, vi har i Ikast-Brande.  

Foreningerne skiftes til at stå for arrangementerne, og 
der kommer en særskilt indbydelse til hvert  

Arrangement. 
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Gåture -  Brande. 
 

Start og slut ved Brande Hallerne. 
Du kan gå i dit eget tempo - og så 
langt du ønsker.  
Efter turen på max. 1 time hygger vi os i forhallen over en 
kop kaffe. Alle er velkomne.  
 
Hver mandag kl. 14.00.  
Kontaktperson: Inga Nygaard tlf. 41 62 18 69 

Gåture - Ruskjærholm. 
 

Gåturen er primært et tilbud til kræftramte og pårørende eller 
andre, der har haft sygdommen tæt inde på livet. Men alle er 
velkomne!  
Du kan gå i det tempo, der passer dig. Efter turen på max. 1 
time er der kaffe/te og hjemmebagte boller i stuehuset. 
(10,00 kr.) 
 

Indtil 13. april  2019 – lørdage kl. 13 til ca. 15 
Fra 24. april til 18. september  – onsdage kl. 19 – ca. 21. 
Fra 28. september 2019 til 25. april 2020 – lørdage kl. 13 
til ca. 15  
 

Kontaktpersoner:  
Irma Vase tlf. 22 75 16 03  
Jørgen Nygaard tlf. 40 98 46 67  
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Bassintræning - Brande: 
 
Mulighed for hensyntagende bassintræning. 

Der er mulighed for at deltage i hensyntagende bassintræ-
ning i Brande Svømmehal.  
Aktiviteten starter igen umiddelbart efter nytår og forestås af 
DOF Brande/Nr.Snede Aftenskole,  
 
Se www.dof-brande.dk  
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 Fri træning for kræftramte. 
 

Èn gang om ugen kan du komme og motionere sammen med 
andre kræftramte i aktivitetshuset på Ruskjærholm.  
Kort fælles opvarmning – fælles grundtræning – selvtræning 
– lette afspændings-/afslapningsøvelser.  
Efter træningen er der kaffe/te og hjemmebagte boller i stue-
huset (koster 5 kr.) og endelig kan du slutte af med en lille 
gåtur. 
Hver tirsdag hele året fra kl. 9.00 – ca. 11 på Ruskjærholm 
 
Er du interesseret – så kontakt Henning Busk tlf. 29 84 83 09 
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Energitræning på Ruskjærholm. 
v/Simon Vittus Jasper Hansen 
 

Energitræning er tilrettelagt med det formål at få energien 
tilbage, opnå mere velvære, overskud og styrke samt at 
mærke ro i krop og sind. Der tages hensyn til dine begræns-
ninger, hele kroppen arbejdes igennem og efter en behagelig 
kropsafspænding vil du føle øget velvære.   
Simon som har en videregående uddannelse i mindfulness, 
og vil undervise i det. 
 
Tid: torsdage kl. 9.00-10.30  
Periode: 10. januar til 2. maj 
Sted: Ruskjærholm 
Pris: 790,- *475,- 
Interesserede bedes 
henvende sig til Alice 
Rinder, FOF, tlf. 97 15 
22 12 eller mail: 
fof_ikast@mail.tele.dk 
Der arrangeres fælles 
transport. 
 
Bemærk! Kræftens Bekæmpelses Lokalforening betaler ge-
byret for deltagelse i første forløb ( 15 gange à 2 lektioner). 
Ved efterfølgende deltagelse betaler deltagerne selv. 

mailto:fof_ikast@mail.tele.dk
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Strikke- og hæklecafé i Ejstrupholm. 
 

Vi strikker og hækler til LYSERØD LØRDAG.   
Materialerne har vi. Vi mangler kun dig og dine gode ideer.  
Alle er velkomne til at kigge ind og få en kop kaffe og en 
snak. 
 

Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 – 16.30                                                                                   
 

Kaffe og brød 10 kr. 
 
Kontaktpersoner: 
Else Jørgensen tlf.: 61 30 26 13  
Else Eriksen tlf. 40 41 34 74  

Stræklecafé i Brande. 
Kagehuset,  
Jernbanegade 14,  
7330 Brande 
 
I caféen hækler og strikker vi i et fællesskab mod kræft. Vi 
lægger vægt på godt socialt samvær og muligheden for at 
møde andre mennesker.  
Vi nyder en kop kaffe eller to og taler meget om det, vi er op-
taget af, men ikke så meget om sygdom.  
Det vi hækler og strikker bliver især solgt til fordel for forsk-
ning i brystkræft. 
Vi har garn og pinde, du kan bruge. 
 
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00-16.00  
 
Alle er velkomne. 
 
Kontaktpersoner: 
Inga Nygaard,  
tlf. 41 62 18 69 
Lisbeth Aarup Niel-
sen, tlf. 27216824 
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 Kreativt værksted for kræftramte på Ruskjærholm. 
 
Har du lyst til at være aktiv og kreativ sammen med andre, så 
er her nogle muligheder. Det kunne være:  
* At strikke/hækle  
* At male/tegne  
* At arbejde i træ eller ler  
* At lave dekorationer  
- og ikke mindst at hygge og få en god snak med andre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteten er under udvikling. Derfor er der p.t. ikke et fast 
program. Men du kan være med til at forme programmet og 
indholdet.  
Der er kaffe på kanden hver anden torsdag formiddag (ulige 
uger) fra kl. 10.30 – ca. 12.30  
Er du interesseret – så kontakt Henning Busk tlf. 29 84 83 09  
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Netværksgrupper for  
kræftramte og pårørende. 

 
Hensigten med disse grupper er at kunne mødes med ligestil-
lede og få en god snak om, hvordan hver enkelt går og har 
det, og om hvad hver enkelt i gruppen er optaget af.  
Lige nu er der 3 netværksgrupper og en selvstyrende gruppe 
for ældre efterladte.  
Grupperne mødes efter aftale, og alle grupper har en tovhol-
der. 
Det er altid muligt at oprette en ny netværksgruppe, f.eks. hvis 
deltagere fra et rehabiliteringshold ønsker at fortsætte med at 
mødes.  
Der er fortrolighed og tavshedspligt i grupperne. 
Yderligere oplysninger – kontakt Henning Busk tlf. 2984 8309 

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17,30 
Grill og hyggeaften på Ruskjærholm 

 

Fællesspisning og aktiviteter.  
Program kommer senere  

– noter tidspunktet ☺  

Stafet for Livet, Ikast. 
 

En gruppe i Kræftens Bekæmpelse arrangerer  
Stafet for Livet i Ikast, i weekenden den 4. – 5. maj 2019.  

Stafetten er en holdstafet i eget tempo, der foregår over et døgn  
ved ”Hjertet” i Ikast.  

Følg med på www.stafetforlivet.dk/stafet/Ikast. 

Støt Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling  
søndag den 7. april 2019. 

Meld dig gerne som indsamler.  
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 Ruskjærholm. 
 

Ruskjærholm ejes af Kræftens Bekæmpelse. Udover bygningerne hø-
rer der i dag 24 hektar skov, hede, nogle skovsøer og enkelte dyrkede 
marker til ejendommen. 

 

Gårdens tidligere ejere Anna og Hans Bach 
Jensen donerede i 2008 gården med den 
dengang tilhørende jord til Kræftens Be-
kæmpelse. Der gik 2 år inden alle formalia 
var på plads, så gården formelt kunne over-
drages til Kræftens Bekæmpelse.  
I slutningen af 2010 påbegyndtes en gen-
nemgribende renovering af stuehuset, og i 
maj 2011 blev Ruskjærholm indviet og taget 
i brug til lokalforeningens forskellige aktivite-
ter.  
Siden er Ruskjærholm blevet udvidet af flere 
omgange. Først i 2012 med det lille aktivi-

tetshus, og senere i 2015, hvor de sidste avlsbygninger blev fjernet og 
det store aktivitetshus mod syd blev opført. 
Det overordnede økonomiske og driftsmæssige ansvar for stedet lig-
ger hos en styregruppe, der bl.a. består af Kræftens Bekæmpelses 
Områdechef, en repræsentant fra Ikast-Brande Kommune og 3 repræ-
sentanter fra lokalforeningen. 
Den daglige drift og vedligeholdelse, samt ledelse og styring af de 
mange forskellige aktiviteter varetages af ulønnede frivillige.  
Som det fremgår af dette program, så foregår langt de fleste af lokal-
foreningens aktiviteter på Ruskjærholm. De fantastiske bygninger og 
den pragtfulde natur giver optimale rammer for aktiviteter til gavn og 
glæde for kræftramte. Stedet er røgfrit.  
                                                    
Læs mere om  
Ruskjærholm på  
hjemmesiden 
www.cancer.dk/
ruskjaerholm eller 
kom op oplev stedet.  
Kontaktperson  
Henning Busk,  
tlf. 29 84 83 09  

http://www.cancer.dk/ruskjaerholm
http://www.cancer.dk/ruskjaerholm
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Har du behov for vejledning, hjælp eller henvisning til professio-
nel hjælp, så er du altid velkommen til at kontakte os: 
 

Lokalforeningens bestyrelse: 
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Formand: 
Inger-Lise Katballe, Brande 

5380 2359 
ilkatballe@hotmail.com 

Næstformand: 
Else Eriksen, Ejstrupholm 

4041 3474 
lovdalfe@gmail.com 

Kasserer: 
Solveig Jakobsen. Ikast 

3042 6230 
solpe@mvb.net 

Sekretær: 
Annette Justesen, Ikast 

4015 5851 
annette.justesen@skolekom.dk 

Bestyrelsesmedlem             
Karin Vinther 

2016 6201 
Karinvinther@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Irene Sørensen 

4075 5299 
is.ejstrupholm@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Jørgen Nygaard, Ikast 

4098 4667 
jorgen@nygaards.dk 

Oplysninger om alle vore aktiviteter finder du på Facebook og 
på vores hjemmeside www.cancer.dk, hvor du finder Ikast-
Brande under lokalforeninger i den midtjyske region. 

Andre kontaktmuligheder: 
 

Kræftrådgivningen i Herning, Tlf. 7020 2663 
Nørgårds Allé 10, 7400 Herning.  
Mandag - torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-13 
 

Kræftens Bekæmpelse,  
Strand Boulevarden 49, 2100 København Ø. 
Tlf. 3525 7500 www.cancer.dk 
 

Kræftlinjen. Tlf. 8030 1030. 
Hverdage kl. 9-21 og lørdage og søndage kl. 12-17 
Helligdage lukket. 


