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Højskoledag

Bent Hansen

Bente Busk

Ivar Brændgaard

Herdis Hansen

Højskoledag:
fredag d. 13 september kl 9.00 - 17.00 
Højskoledag på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
Billetpris 300,- for hele dagen incl. forplejning. 
I samarbejde med LOF

Af hensyn til planlægning er der tilmelding senest: 1 september
Tilmelding foregår via LOF hjemmeside: https://lof.dk/midtvest/
foredrag-debat/hojskoledag-pa-ruskjaerholm/id/192130 
Du kan også tilmelde dig pr. tlf på 61709716

Lokalforeningen og LOF byder i samarbejde velkommen til en højskole-
dag med et fuldt program af inspirerende foredrag, dejlig mad - og ikke 
mindst skønsang.



Program for dagen:
Velkomst kl. 9.00

9.15-10.30 Foredrag v. Herdis Hansen
”arbejdet omkring etisk råd” 
Herdis Hansen er uddannet sygeplejerske i 1989. Hun har siden 2006 
været hospicechef ved Anker Fjord Hospice. 
Medlem af etisk råd siden 2017.

10.30-11.00 Kaffepause

11.00-12.00 Syng dig glad v. Bente Busk
Tidligere kulturhuschef i Bakkehuset Bente Busk har 17 års arbejde 
med kulturhuset i Ikast bag sig.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30 Foredrag v. Bent Hansen
”Dansk sundhedspolitik de sidste 30 år med et særligt fokus på 
kræftbehandlingen”
Tidligere socialdemokratisk politiker og regionsrådsformand samt 
tidligere formand for Danske Regioner.

14.30-14.45 ”Bevægelse” v. Charlotte
”Bevægelse” Charlotte guider os igennem lidt sunde bevægelser for 
krop og sind. 
Charlotte er skoleleder for LOF Midtvest. 
Ergoterapeut og instruktør i Yoga og Ballroom Fitness.

14.45-15.00 Kaffepause

15.00-17.00 Foredrag v. Ivar Brændgaard 
”Et levet liv set i bakspejlet”
Teolog og tidligere direktør for TV MidtVest.
Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere 
TV-direktør, pensionist og endelig sognepræst. 

17.00 Tak for i dag



Foredrag 

Foredrag:
torsdag d. 3 oktober kl 19.00 
Foredrag på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Sogne og feltpræst; Jens Peter Garne

I krig med fredens budskab

Krig og kristendom er nok noget, en del har svært at rumme i hovedet 
på en gang. Men det er ikke så svært for sognepræst Jens Peter Garne 
fra Ikast, der også er tilknyttet det danske forsvar som feltpræst.

Jens Peter Garne er netop vendt hjem efter endnu en udsendelse på 
en mission med danske soldater i en krigszone. Fra august sidste år til 
februar i år har han været udsendt sammen med 200 danske soldater til 
Irak.

I foredraget vil Jens Peter 
Garne fortælle om livet 
sammen med de udsendte 
soldater, blandt andet om 
dagligdagen i det fremme-
de med dets glæder, sor-
ger, savn og udfordringer.

Sogne og feltpræst:
Jens Peter Garne



Foredrag:
torsdag d. 7 november kl 19.00 
Konfirmandstuen i præstegården
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Lisa Kjær Gjessing

Lisa Kjær Gjessing fik i 2012 på 
grund af kræft amputeret halvde-
len af venstre underarm, men det 
har hverken stoppet hende som 
mor, atlet eller offentlig anklager. 

Før operationen var Lisa en dygtig 
taekwondokæmper – på et tids-
punkt en del af det danske 
kamplandshold.

Efter operationen har Lisa også 
været aktiv, idet hun genoptog 
taekwondo som parasport. 

For Lisa har sport altid været en 
vigtig del af livet. Efter ikke læn-
gere at have helt den samme 
bevægelsesfrihed, er det godt at 
komme ud og bruge sin krop. Det 
er en form for terapi, siger hun.

”Lykken sidder ikke i venstre hånd” 

Lisa Kjær Gjessing



Rehabilitering

Hjem i hjemmet

Lev livet med kræft
Forløbet er et trænings- og undervisningsprogram for borgere, som har 
eller 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 mandag d. 23 september (uge 39) 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 kommune.

For yderligere oplysninger og tilmelding 
kontakt forløbskoordinator: Joan G. Jakobsen, Sundheds - og Om-
sorgsområdet Ikast-Brande 
tlf. 99 60 31 06 
mobil 40 23 59 01 
mail: jojak@ikast-brande.dk 
eller lokalforeningen v/ Inger-Lise Katballe tlf: 53 80 23 59

Hjem i hjemmet
I samarbejde med Sundhedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune har 
lokalforeningen etableret en hjælpe og støtte ordning med frivillige, der 
kommer hjem i hjemmet hos kræftramte. Med en ”Hjem i Hjemmet” 
frivillig kan du få besøg i hjemmet, socialt samvær, ledsagelse til be-
handling eller undersøgelse, bisidder ved lægesamtaler, aflastning af 
pårørende der passer en syg kræftramt eller hjælp til dagligdagens små 
gøremål. 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



Mandegruppe

Lyserød Lørdag 2019

Mandegruppen er for mænd, der har eller har haft kræft. Vi drikker 
kaffe. Snakker om alt hvad der optager os. Laver praktisk arbejde. Går 
ture. Spiser frokost sammen. En gang imellem tager vi ud af huset. 
Ellers er der ingen plan. Vi gør hvad der passer os, når det passer os.

Gruppen mødes på Ruskjærholm, 
Ruskærvej 19, 7441 Bording  
torsdage i lige uger kl. 9:30 - ca.12.30

kontaktpersoner:
Poul Erik Jakobsen tlf. 23 86 70 34
Henning Busk tlf. 29 84 83 09

HUSK 
Lyserød Lørdag den 5. oktober 2019. 

Der vil blive forskellige aktiviteter på dagen. 
Noter datoen!!

så du har mulighed for at deltage



Motion & Samvær

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.)

24 april - 18 september, onsdage kl. 19.00 - ca. 21.00
28 september - 25 april, lørdage kl. 13.00 - ca. 15.00

Kontaktperson:
Irma Vase tlf. 22 75 16 03

Gåture - Engesvang (nyopstartet hold, start 4 september)
Start og slut ved Engesvang Hallen. Du kan gå i dit eget tempo så langt 
du ønsker. Efter turen på ca. 1 time hygger vi os i forhallen over en kop 
kaffe. Alle er velkomne.
Hver onsdag kl. 16.00 - ca 18.00

Kontaktperson:
Christina Didriksen tlf. 5118 50 98

Gåture - Brande
Start og slut ved Brande Hallerne. Du kan gå i dit eget tempo 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

Bassintræning - Brande
Mulighed for hensyntagende bassintræning.
Der er mulighed for at deltage i hensyntagende bassintræning i Brande 
Svømmehal.
Aktiviteten forestås af DOF Brande/Nr.Snede Aftenskole,
Se www.dof-brande.dk



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 stuehuset 
(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

Kontakt: Henning Busk tlf. 29 84 83 09

Energitræning på Ruskærholm

Lokalforeningen og FOF samarbejder om at tilbyde energitræning på 
Ruskjærholm. 
Træningen tilrettelægges med det formål at få energi tilbage, opnå mere 
velvære, overskud og styrke. Der tages hensyn til dine begrænsninger.
Der etableres hold i den udstrækning, der er tilslutning.

Kræftens bekæmpelses Lokalforening betaler deltagergebyr for delta-
gelse i første forløb, dvs 15 gange à 2 lektioner. 
Ved efterfølgende deltagelse betaler deltagerne selv.

Kontaktperson:
Inger-Lise Katballe, tlf. 53 80 23 59



Kreativitet & Hygge

Kreativt værksted på Ruskjærholm
Har du lyst til at være aktiv og kreativ sammen med andre, så er Krea-
tivt Værksted måske en mulighed. På nuværende tidspunkt er der etab-
leret en gruppe, der mødes hver anden torsdag formiddag i ulige uger
fra kl. 10.30 – ca. 12.30. P.t. har gruppen særlig fokus på strikke/hækle-
arbejder og ikke mindst at hygge og få en god snak med andre.
Vi planlægger at udvikle aktiviteterne yderligere i forhold til mulighe-
der for at male/tegne, arbejde itræ/ler, lave dekorationer eller lignende. 
Værkstedsgruppen starter onsdag den 18/9 kl. 18.30 – 21 i værkste-
det på Ruskjærholm. Gruppen mødes hver 2. onsdag frem til og med 
27/11. Vi skal bl.a. arbejde med emner til salg på julemarkedet, men du 
kan også lave egne ting. Vi tager gerne imod dine gode idèer.
Programmet vil blive fastlagt løbende, men den 18/9 vil vi præsentere 
vores foreløbige idèer.
Kontaktpersoner: Ann Marie Poschwatta tlf: 40 45 31 03
Else Eriksen tlf: 40 41 34 74

Stræklecafe - 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 optaget af, 
men ikke så meget om sygdom.
Det vi hækler og strikker bliver især solgt til fordel for forskning i bryst-
kræft. 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 Nielsen: tlf. 27216824



Netværk

Skønne Steder

Netværksgrupper for kræftramte og pårørende
Hensigten med disse grupper er at kunne mødes med ligestillede. Få 
en god snak om hvordan vi hver især går og har det, og om hvad vi er 
optagede af. Hvad fylder i vores liv? Pt. er der 3 netværksgrupper og en 
selvstyrende gruppe for ældre efterladte.
Grupperne mødes efter aftale, og alle grupper har en tovholder. 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.

Kontakt Henning Busk tlf: 29 84 83 09

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.

Strikke og hæklecafe - 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 onsdage 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



Julemarked

Julemarked
Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording

7 & 8 december 2019
lørdag:   10.00 - 16.00
søndag: 10.00 - 14.00

Køb (og støt)
• Diverse juleting og håndarbejde

Der kan købes forskellige klassiske madlækkerier 

Der er hyggelige aktiviteter for både børn og voksne

overskud går til driften af Ruskærholm og til aktiviteter i lokalforeningen 
for kræftramte og pårørende i Ikast-Brande kommune.



Facebook

Hjemmeside

På facebook finder du lokalafdelingen under navnet; 
Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande
Der vil der blive delt information om bl.a forskellige arrangementer og 
begivenheder. 

På www.cancer.dk finder du en stor mængde information om Kræftens 
Bekæmpelse og vores arbejde. 
Der kræves ikke brugeroprettelse for at bruge hjemmesiden.



Ruskjærholm

Ruskjærholm ejes af Kræftens Bekæmpelse. Udover bygningerne 
hører 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 gennemgribende renovering af 
stuehuset. I maj 2011 blev Ruskjærholm indviet og taget i brug til lokal-
foreningens forskellige aktiviteter.
Siden er Ruskjærholm blevet udvidet af flere omgange. Først i 2012 
med det lille aktivitetshus, 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 ligger 
hos en styregruppe, der bl.a. består af Kræftens Bekæmpelses Område-
chef, en repræsentant fra Ikast-Brande Kommune og 3 repræsentanter 
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.
Adresse: Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording

Kontaktperson
Henning Busk,
tlf. 29 84 83 09



Kalender/efterår 2019

Program

september

Højskoledag Ruskjærholm 13. september 300,-

oktober

Foredrag Ruskjærholm 3. oktober 50,-

Lyserød lørdag Ruskjærholm
Ejstrupholm

Brande

5. oktober

november

Foredrag Ejstrupholm 7. november 50,-

december

Julemarked Ruskjærholm 7 - 8. december

Faste aktiviteter:

Mandegruppe Ruskjærholm torsdag, lige uger Gratis

Stræklecafé Brande onsdag 
14.00 - 16.00

Gratis

Strikkeklub Ejstrupholm onsdag
14.00 - 16.30

Gratis

Fri træning Ruskjærholm tirsdag
9.00 - 11.00

Gratis

Kreativt værksted Ruskjærholm torsdag, ulige uger 
samt onsdage, lige 
uger. Se detaljer 
inde i program. 

Gratis

Gåture Ejstrupholm, Bran-
de, Ruskjærholm 
og Engesvang

Tidspunkt er 
områdeafhængigt
(Se i programmet)

Gratis



Kontakt

Lokalforeningens Bestyrelse:

Formand:
Inger-Lise Katballe, Brande

tlf: 53 80 23 59
ilkatballe@hotmail.com

Næstformand:
Christina Didriksen, Engesvang

tlf: 51 18 50 98
krumsine@gmail.com

Kasserer:
Ann-Marie Poschwatta, Ikast

tlf: 40 45 31 03
Amr_gp@hotmail.com

Sekretær:
Annette Justesen, Ikast

tlf: 40 15 58 51
annette.justesen@skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem:
Karin Vinther, Ikast

tlf: 20 16 62 01
karinvinther@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Irene Sørensen, Ejstrupholm

tlf: 40 75 52 99
is.ejstrupholm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Else Eriksen, Ejstrupholm

tlf: 40 41 34 74
lovdalfe@gmail.com

Andre kontaktmuligheder:

Kræftrådgivningen Herning
Nørgårds Allé 10
7400 Herning

tlf: 70 20 26 63
mandag - torsdag 10.00 -16.00
fredag 10.00 - 13.00

Kræftens Bekæmpelse
Strand Boulevarden 49
2100 København Ø

TLF: 35 25 75 00
www.cancer.dk

Kræftlinjen tlf: 80 30 10 30
hverdage: 9.00 - 21.00
lør/søndag: 12.00 - 17.00
helligdage: lukket

Har du brug for vejledning, hjælp eller henvisning til professionel hjælp, 
så er du altid velkommen til at kontakte os:


