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AFHOLDTE ARRANGEMENTER
FORÅRSUDFLUGT TIL »FREGATTEN JYLLAND«
Så oprandt dagen for turen til Ebeltoft, hvortil 44 var tilmeldt.
39 mødte op og turen startede i et lidt trist og tåget vejr, men alle var
glade og forventningsfulde.
Ved ankomsten til Ebeltoft blev vi straks delt op i 2 hold med hver sin
guide.
Jeg har forstået, at alle var meget tilfredse med netop deres guide,
som havde fortalt levende og morsomt om fregattens historie. Hvem
husker ikke »retiraderne«, det har ikke været til at bære på en dag som
denne, og så har det jo ikke været det værste, man har været ude for.
Efter rundvisningen var der spisning ombord. Det blev en kold
fornøjelse, men flertallet tog det alligevel med godt humør, og efter en
kort tur op i byen for at få varm kaffe e.l., gik turen hjemad.
Flertallet udtrykte deres store tilfredshed med arrangementet og
glædede sig allerede til næste gang, vi ville arrangere noget.

TG

side 2

MUSIK I SENGEHØJDE
Et forsøg på at bringe musik ind til de syge på hospitalet.
Gruppen »Tangopati« med Marika Thinggaard på saxofon og Knud
Strandby Thomsen på harmonika var den 9. maj på Århus Sygehus,
Tage Hansens-gade, hæmatologisk afdeling. Det foregik på afd. 170
fra kl. 16.00 – 17.oo, og her leverede de dejlig musik i tangoens tegn.
Hospitalet havde sørget for te og kaffe samt dejlig frugt, og vi gav
mulighed for et glas vin og en småkage.
Der var desværre kun ganske få, der kom og hørte på, men vi havde
åbnet dørene ind til afdelingen, så de der lå i sengene også kunne få
glæde af musikken.
BI

SENIORLIV I ÅRHUS
Week-enden den 17-18. september 2005  
Arrangementet i år  bliver »Sundhed på en anden måde«, og vil blive
afviklet i Musikhuset.
Notér det allerede nu på din kalender !    -   De nærmere enkeltheder
håber vi at  kunne bringe i nyhedsbrevet for september måned d.å.

TG

side 11

VALG I ÅR 2005

x

Regions- og Kommunevalg afholdes i november d.å.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev vil vi meget gerne have hjælp til
indsamling af penge til foreningens arbejde.
Hvis du skulle have lyst og tid til at deltage, kan du stadig nå at melde
dig.
Ring til formanden:
Birthe Risgaard Mortensen på tlf. 8615 8808 – hellere i dag end i
morgen.
Vi går nu sommerferien i møde, så vi vil meget gerne være så langt
fremme som muligt i forberedelserne til dette valg.

TG

SYGEHUSBRUGERRÅDET
Årsberetningen er nu færdig og jeg kan hermed orientere lidt om, hvad vi
laver.
Århus Amt opfordrede ultimo 2003 Sygehusbrugerrådet til at udarbejde en
rapport med ideer til udvikling og forbedringer af den skriftlige patientinformation.
Rapporten skal være til inspiration for sygehusene i formidlingen af
information til patienter og pårørende. Opgaven, den hidtil største udfordring i
Sygehusbrugerådets snart 16 års eksistens, blev løst i november 2004. – og jeg
kan oplyse, den er blevet modtaget meget fint på hospitaler m.fl.
Herudover har vi arbejdet med det »Præhospitale plan«, »Masterplanen«, og
»Sundhedsplanen«.
Vi har også deltaget i diverse temamøder, borgermøder og konferencer, ligesom
vi naturligvis har deltaget i interne møder og fællesmøder på Amtet.
Det har været et stort men også meget spændende arbejde, som vi alle håber
kan fortsætte efter den nye regionsplan er gennemført.
TG
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Kommende Arrangementer
Besøg på STENO MUSEET
Onsdag den 21. september kl. 19.00
Vi starter med en rundvisning på det spændende museum og vi vil få
lidt viden om videnskabshistorie og medicinhistorie. Det vil omhandle
alt fra Stonehenge til Ægypten til antikkens Grækenland og til
Atomfysikken, samt alt fra svedekasser til 6 nobelpriser.
Vi vil afslutte med at tage en tur i rummet i planetariet
Her skal vi se forestillingen:
Stjernemusik og Planetdans.
Planetariet vil blive omdannet til rumskibet Stella Aros. Som rumturist
tager vi på en rejse ud i rummet og frem i tiden for at studere
principperne for målingen af stjernernes musik og planeternes dans.
Det handler om udforskningen af de fjerne stjerner og solsystemer ved
hjælp af astroseismologi – stjernesvingninger.
Med lyd og billeder vises, hvordan forskere bl.a. ved Århus Universitet
kan omdanne komplicerede målinger på disse stjernesvingninger til
stjernemusik og derved fravriste dem viden om fjerne verdener.
- Måske kommer vi hjem igen på den rigtige dato.
Tilmelding er nødvendig da der kun er et vist antal pladser i planetariet.
Tilmelding til:
Birgit Skou på telefon: 87 380 460 senest den 1. september.
Gratis for medlemmer
Pris for ikke medlemmer kr. 100
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Foredrag med Gunhild Weisbjerg,
tirsdag den 25. oktober kl. 19.30
Oktoberarrangementet byder på et dejligt gensyn med Gundhild
Weisbjerg, som vil holde foredrag over et nyt emne som hedder:

»Vorherre tager de bedste først eller gør han ?
Kræft, min omvej til personlig udvikling.«
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. oktober 2005, kl.
19.30, og se frem til at få en munter aften på
Lokalcenter Møllestien,
Indgang Grønnegade 10, 8000 Århus C
Gratis for medlemmer
Pris for ikke medlemmer 75 kr.
MED GUNHILD
FÅR MAN BRUGT LATTERMUSKLERNE
SAMT MAN FÅR STOF TIL EFTERTANKE
---------------------------------------------------------------------------------------------

Min kone synes, jeg er utrolig
nysgerrig.
Hvorfor tror du det?
Jo, altså, hun har ikke sagt det
direkte, men hun skriver det
jævnligt i sin dagbog…
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HVAD ER DER SKET I DET FORGANGNE ÅR ?
Vi har støttet Rådgivningcentret BUEN med kr. 6.000.Doneret 3 stk.TV med video til afd. D7 og 8 stk. til afd. C7 på Randers    
Amtssygehus.
Kunstgruppen har doneret 7 billeder til Skejby Sygehus.
Vi har endvidere til Skejby Sygehus købt videofilm, som de manglede til tidligere
donerede fjernsyn.
Doneret 2 stk. TV med video til Marselisborg Hospital.
Doneret afslibning og efterbehandling af gulvene i GLASHUSET.
Doneret kr. 5.000.- til onsdagsunderholdning på Århus Sygehus, onk. afd.
Doneret gave til det årlige julebankospil på Århus Sygehus, onk. afd.
Så har vi sat jule- og påskeblomster  på alle kræftafdelinger på Århus Sygehus,
Nørrebrogade og Tage Hansensgade, samt
givet julegaver til alle indlagte kræftpatienter i julen.
Endelig har vi også besøgt Hospice Søholm med jule- og påskeblomster samt en
lille gave.     
Vi har besluttet at donere et musikanlæg til Hospice Søholm, ligesom vi har givet
tilsagn om en kunstgave til den planlagte »Sansehave« på Hospice Søholm.           
Vi regner med i det kommende år at have et meget stort projekt, som vil kunne
forbedre forholdene for indlagte med børn i familien, men herom meget mere
senere.

Husk at vi kan altid bruge nye medlemmer
Vi er nu i den heldige situation, at vi er over de 500 medlemmer i år
2005, men som I alle ved, så mister vi jo desværre også altid nogle af
medlemmerne i løbet af året.
Det er meget vigtigt for os at forblive over 500 medlemmer for ikke
at skulle betale skat af alle de gaver, vi får, men at kunne bruge alle
pengene til foreningens formål.
Har du derfor nogle gode venner eller veninder, så tag dem med til
et eller flere af vore arrangementer og få dem meldt ind i foreningen
– eller bare få dem meldt ind, så vi i KRÆFTER TIL KRÆFT kan
blive ved med at gøre forholdende bedre for kræftpatienter og deres
pårørende.
Husk det koster kun 50 kr om året at være medlem !
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Valg af bestyrelsesmedlemmer. Birthe Risgaard Mortensen, Birgit Skou
Ernstsen og Tove Grølsted var på valg, og alle var villige til genvalg,
hvilket blev godkendt
Birthe Kiær havde ønsket at trække sig ud af bestyrelsen, men ville
gerne blive som medhjælper.
På opfordring fra bestyrelsen blev Lilian Petersen herefter valgt ind i
bestyrelsen.
Betty Hvid Hansen havde ønsket at trække sig helt.
Birthe Risgaard takkede dem begge for et stort stykke arbejde og
overrakte dem en lille gave fra bestyrelsen.
Som 1. suppleant valgtes Jan Krarup, som var villig til genvalg
Herefter skulle der findes 2 nye suppleanter. Det blev til vor store glæde
hurtigt godkendt, at Jonni de Linde og Niels Carlo Bräuner var villige til
at stille op. - Velkommen til de nye.
Statsaut. revisor Sørensen Sørensen havde atter meddelt, at han gerne
ville genvælges, hvilket skete med akklamation.
Else Schmidt sluttede generalforsamlingen med en tak for god ro
og orden, og fik en tak af formanden for udførelsen af hvervet som
dirigent.
Foreningen var derefter vært ved et lille traktement, og vi havde nogle
hyggelige timer sammen.
Referant Tove Grølsted  

Bestyrelsen for KRÆFTER TIL KRÆFT
ønsker alle vore medlemmer med familie en rigtig god sommer !
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Rundvisning i
tirsdag den 22. november kl. 18.00
Med november måned nærmere vi os med raske skridt
julemåneden december, og for at komme i den rette julestemning
går turen til Den Gamle By, hvor vi på en rundvisning vil få
fortællingen omkring juleudstillingerne, imens vi begiver os rundt i
byens gader og bindingsværkshusene.
Den Gamle Bys toppede brosten og bindingsværkshuse er
desværre ikke let tilgængelige for gangbesværede.
Tilmelding er nødvendig da der kun er et vist antal pladser.
Tilmelding til:
Birgitte Stentoft på telefon: 86286557 senest den 16. november.
Gratis for medlemmer.
Pris for ikke medlemmer 100 kr.
Pensionister i Århus kommune og medlemmer af Den Gamle Bys
Venner har gratis adgang.

side 5

GENERALFORSAMLINGEN
På trods af kulde og regn mødte ca. 30 medlemmer op til den ordinære
generalforsamling i KRÆFTER TIL KRÆFT  tirsdag den 15. marts d.å.
Formanden Birthe Risgaard Mortensen bød velkommen og foreslog
Else Schmidt som aftenens dirigent. Else modtog valget, og
generalforsamlingen kunne herefter afvikles i.h.t. vedtægterne.
Birthe Risgaard Mortensen aflagde derefter bestyrelsens beretning.
Der var enkelte spørgsmål bl.a. kunne et medlem fortælle efter egen
erfaring, at vegetarmad på hospitalet var bedre end den almindelige
mad.
Et andet medlem ønskede at se de enkelte medlemmer af bestyrelsen  
(indrømmet det var en fejl, vi ikke selv havde præsenteret os)
Et tredje medlem vidste ikke, at Maria-Søstrene fandtes i Århus.
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
Så blev det tid for fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2004,
hvilket kassereren Birgitte Lundberg tog sig af. Regnskabet blev omdelt
til de tilstedeværende og gav ikke anledning til spørgsmål. Birgitte
kunne dog supplere med oplysning om, at vi nu var 539 betalende
medlemmer, så vi var stadig på den rette side af de krævede 500 til at få
skattefrihed ved indbetaling af arv og gaver. Alligevel opfordrede Birgitte
til, at vi alle forsøgte at skaffe flere medlemmer, da vi også mister mange
medlemmer, enten ved dødsfald,  eller man bare glemmer at meddele
adresseforandring
Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.
Kontingent for år  2005 blev som altid fra foreningens start kr. 50.- pr.
medlem, idet det stadigt viser sig, at mange sender ekstra bidrag i
forbindelse med indbetaling af kontingent, og vi ønsker, at så mange
som mulig skal kunne være medlem hos os.
Formanden kunne konstatere, at der ikke var indkommet  forslag.

side 6

Arbejdsprogrammet for det nye år blev fremlagt af næstformanden Birgit
Skou Ernstsen, men først fortalte hun lidt om dette års program.
Turen til  Mariager  blev en meget succesfuld tur.
Foredraget om kost og sundhed, hvor vi virkeligt måtte koncentrere os
på grund af de mange ord om, hvordan man kunne få et sundt liv. Noget
lærte vi, men vi skulle nok alle lave alt om, - dog vi ved vist godt, hvad
der er bedst for vore egne kroppe.
Rundvisningen på AROS blev ligeledes en dejlig oplevelse.
Så var der charmekursus for mænd og kommunikationskursus i mild og
blid stemmeføring for kvinder Det blev en munter aften.
Herefter gik vi over til efterårets program.
Første maj går turen til Ebeltoft, og Birgit kunne fortælle, at der faktisk
kun var 8 pladser tilbage.
I september skal vi en tur på Steno-Museet og i oktober får vi igen besøg
af Gunhild Weisbjerg, og endelig slutter vi i november med et besøg på
jule-udstillingen i Den gamle By.
Om disse 3 arrangementer nærmere i nyhedsbrevet
Birgit anmodede de tilstedeværende om at komme med gode forslag til
foredrag o.l. - Vi vil gerne have nye ideer.
Af nye projekter skal vi i gang med udenomsfaciliteterne ved
GLASHUSET, ligesom vi fortsætter vort samarbejde med kunstnerne for
donering til glæde for patienterne.
Endelig sluttede Birgit med en opfordring til at skrive sig på en liste, hvis
nogen kunne have lyst til at give en hånd med en gang imellem, f.eks.
når vi deler blomster ud eller hjælpe lidt til ved et arrangement.
Formanden fik herefter ordet for at fortælle om, hvad vi laver ud over at
være i bestyrelsen.
Tove Grølsted er medlem af Sygehusbrugerrådet, og som følge heraf
også med i bestyrelsen i   Rådgivningscenteret BUEN, ligesom hun  
tager sig af kommunikationen med Lægemiddelindustriforeningen LIF
Jan Krarup sidder ligeledes i BUENs bestyrelse valgt af KRÆFTER TIL
KRÆFT
Nikolaj Feifer har kontakten til kunstnerne. ligesom han sammen med
Grethe Langhof og Birthe Risgaard er kontakt til Kræftens
Bekæmpelse.
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