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Foredrag 
torsdag d. 6 februar kl 19.00 
På Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Rita O. Christensen

Historien handler om Rita (57), der 
fik CML – kronisk myeloid leu-
kæmi -  i 1997 og fik en standard 
knoglemarvstransplantation med 
søsters marv. 
”Jeg fik flere tilbagefald og var op-
givet, men blev reddet på stregen.
Jeg er i medicinfri forsøg, for at se 
om jeg kan ”leve” uden medicin 
siden marts 2013.
Jeg har følt mig meget alene med 
min sygdom, men det har jeg gjort 
noget ved.

Jeg er mor til et barn med autisme 
og har to ”bonusbørn”. Jeg har 
udgivet min egen bog ”NYT LIV 
– på den hårde måde” som beskri-
ver mit forløb med sygdommen 
CML indtil 2007.

Jeg har involveret mig i LYLEs 
arbejde (Patientforeningen for 
Lymfekræft, Leukæmi & MDS) Jeg 
mener, det er vigtigt at vise ansigt, 
og at jeg egentlig har det godt. 
Jeg har rigtig mange senfølger, 
men har lært at leve med det. 
Jeg er tovholder for Næstved 
gruppen, hvor man kan samles og 
erfaringsudveksle med de andre 
patienter i samme båd.

”Når jeg kunne overleve en så 
alvorlig sygdom, så kan andre 
også – derfor står jeg frem og kan 
forhåbentlig indgyde håb til mange 
andre i samme situation. 
Hovedformålet med mit virke er, 
man skal aldrig føle sig alene, når 
man får kræft!”

At overleve kræft- Trods alt!
Rita O. Christensen



Vinder af ” Alene i vildmarken” 
Falkemanden Flemming Sang-
gaard inviterer alle med på sit 
vilde eventyr: 60 dage Alene – på 
bryllupsrejse – i vildmarken.

Dette er den ærlige men samtidig 
meget spændende og underhol-
dende historie om Falkemandens 
deltagelse i verdens enkleste kon-
kurrence: Bliv længst og vind.
Sult, isolation, kulde og ekstremt 
vejr var Falkemandens ubarm-
hjertige modstandere. Kun via 
sin viljestyrke, sit humør og sine 
færdigheder, så stod Falkeman-
den – efter hele 60 dage – tilbage, 
som den danske deltager der har 

overlevet længst i vildmarken no-
gensinde.

Hvorfor tilmeldte Falkemanden sig 
overhovedet som deltager i et så 
voldsomt eksperiment? Og hvilken 
bagage i “livs-kufferten”muliggjor-
de Falkemandens sejr. Hvordan 
kan man kontrollere savnet til sin 
dejlige kone sine børn og famili-
en? Og hvor kom “Holger” plud-
selig fra? Boede Falkemanden i et 
simpelt mudret shelter, eller havde 
han i virkeligheden bygget en 
drænet og topisoleret vinkelvilla, 
som i hele 8 tv-afsnit bare aldrig 
blev vist? Få svar på disse, samt 
masser af andre spørgsmål.

“Alene i vildmarken 
med Falkemanden”

Foredrag:
torsdag d. 5 marts kl 19.00 
Foredrag på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Falkoner; Falkemanden og vinder af ”alene i vildmarken” 
Flemming Sanggaard

Falkemanden

Rita O. Christensen



Generalforsamling 

Generalforsamling 
tirsdag d. 17 marts kl 19.00 
Ordinær generalforsamling og Foredrag på Ruskjærholm, 
Ruskærvej 19, 7441 Bording 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle medlemmer har stemmeret - er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, 
så er du automatisk medlem af Lokalforeningen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil forhenværende redaktør ved 
Ikast Avis, Steen Hebsgaard fortælle om sit liv som lokalredaktør.

Lokalforeningen holder ordinær 
generalforsamling. 

Steen Hebsgaard



Foredrag 

torsdag d. 2 april kl 19.00 
Foredrag på Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording 
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Sognepræst; Marianne Holst Larsen

Vi lever i en tid, hvor vores frihed 
og vores selvbestemmelse sættes 
lig med vores værdighed.

Et værdigt liv og ikke mindst en 
værdig død spiller en stor rolle 
i vores opfattelse af at være et 
menneske.

Marianne Holst-Larsen er sog-
nepræst i Ølgod og Strellev. Hun 
stiller i sit foredrag spørgsmål til 
vores opfattelse af værdighed, 
frihed og selvbestemmelse. Er 
aktiv dødshjælp svaret på den 
ultimative frihed og den højeste 
værdighed?”

– Aktiv dødshjælp 
– aktiv livshjælp

Med forskellig intensitet dukker det svære spørgsmål om 
aktiv dødshjælp op i medierne.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle medlemmer har stemmeret - er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, 
så er du automatisk medlem af Lokalforeningen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil forhenværende redaktør ved 
Ikast Avis, Steen Hebsgaard fortælle om sit liv som lokalredaktør.

Steen Hebsgaard

Marianne Holst Larsen



Foredrag:
mandag d. 4 maj kl 19.00 
Foredrag på Sognegården i Brande 
Entré 50,- incl. kaffe/the med brød
v. Jørn Bjerager

En pilgrims fortælling om oplevelser på den Franske Camino fra Saint 
Jean Pied de Port (Frankrig) til Santiago de Compostella i Spanien
En personlig fortælling om hvad der motiverer mig til at gå 800 km op 
og ned ad bjerge, gennem skove og endeløse lange strækninger, med 
alt mit udstyr på ryggen?
At gå Caminoen er en stærk fysisk og ikke mindst mental og følelses-
mæssig oplevelse, som sætter sig spor.
Fortællingen vil bl.a. indeholde hvordan man kan forberede sig, udstyr, 
afsavn fra familien gennem 5-6 uger, store oplevelser, smerte, venska-
ber, og ikke mindst hvordan det er at komme hjem til dagligdagen, fyldt 
med stærke mentale og følelsesmæssige oplevelser.

Spørgsmål og diskussion er meget velkommen.

Caminoen... 
– Smerte, fordybelse og smuk natur.

Jørn Bjerager



Mandegruppe

Stafet For Livet

Grillaften på Ruskærholm d 4/6

Landsindsamlingen d 29/3

Lokalforeningen er parat til at tilrettelægge små cafèmøder med speci-
fikke emner vedrørende kræft. Det kan f.eks. være senfølger, påvirkning 
af parforhold, økonomi eller arbejdsmuligheder. Alle er velkomne til at 
komme med forslag til emner. Cafemøderne kan evt. være i dagtimerne 
eller fyraftensmøder.

Cafémøder

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 Ladefoged tlf. 22146329
Poul Erik Jakobsen tlf. 23 86 70 34
Henning Busk tlf. 29 84 83 09

HUSK 
Stafet For Livet den 2/3 maj 2020. 

Det foregår i hjertet i Ikast. 
Noter datoen!!

så du har mulighed for at deltage



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. 30 marts (uge 14) 2020.
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



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.)

Fra 28. September til 25. April 2020; lørdage kl. 13 til ca. 15
Fra 29. April til 30 September; onsdage kl. 19 til ca. 21

Kontaktperson:
Irma Vase tlf. 22 75 16 03

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 Kreativt 
værksted måske en mulighed.
Gruppen mødes hver 2.onsdag fra uge 3 frem til og med uge 13.
Ideerne står i kø:
Dekopage, Sy flotte tasker, toilettasker, brødkurve.
Forårsdekorationer til både ude og inde
Limteknik med naturens materialer
Onsdag d 15/1 vil vi præsentere vores foreløbige ideer, men alt kan ske
Tidspunkt: onsdage ulige uger 18.30-21.00
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

Strikkecafè på Ruskjærholm
Har du lyst til at være aktiv og kreativ sammen med andre, så er vores 
strikkecafè måske noget for dig. På nuværende tidspunkt er der en 
gruppe, der mødes hver anden torsdag formiddag i ulige uger fra kl. 
10.30 – ca. 12.30. 
Kontaktperson: Henning Busk tlf. 29848309



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 der fylder 
i vores liv.
Pt. er der 2 netværksgrupper og en selvstyrende gruppe for ældre efter-
ladte.
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



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 Bekæmpelse. 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 lokalforeningens 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. I 2018-19 
blev grillhytten bag ved stuehuset udvidet med shelters, udekøkken og 
et toilet.
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



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.



Kalender forår 2020
februar

Foredrag Ruskjærholm 6. februar 50,-

marts

Foredrag Ruskjærholm 5. marts 50,-

Generalforsamling Ruskjærholm 17. marts

april

Foredrag Ruskjærholm 2. april 50,-

maj

Stafet For Livet Ikast 2/3 maj

Foredrag Brande 4 maj 50,-

juni

Grillaften Ruskjærholm 4. juni

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 onsdage, ulige 
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
annettejustesen55@gmail.com

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
Nørgaards 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:


