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KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Ditte Krøgholt fortæller om
Kejseren af Portugalien
Mandag den 11. februar 2008 kl. 19.30
Selma Lagerhöf: Kejseren af Portugalien
En smuk roman om en sindssvag mand, som Selma
Lagerhöf selv har kendt, og samtidig gemmer der sig
i romanen hendes eget forhold til sin far, som hun
holdt så meget af, men som hun alligevel i sin ungdom
måtte gøre oprør imod.
Ditte Krøgholt, fortæller, tidligere højskolelærer, har i
tyve år fortalt historier og romaner over hele landet.
STED: Lokalcentret Møllestien ,
indgang fra Grønnegade 10, Århus C
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Kræfter til Kræfts nye
hjemmeside.
I vores nyhedsblad august 2007 havde vi den glæde at kunne skrive:
Kræfter til Kræft har fået vores egen hjemmeside

www.ktkaarhus.dk
Endnu en gang vil Kræfter til Kræft takke John S. Hansen som gjorde
det muligt for foreningen, at få sin egen hjemmeside og dermed nå ud
til endnu flere interesserede end på nuværende tidspunkt.
Desværre har foreningen på nuværende tidspunkt ikke haft den
fornødne tid til at få lagt alt det materiale ind på siden som vi meget
gerne ville. Foreningens håb og mål for 2008 er at dette sker, så alle
vores medlemmer og andre interesserede vil få det optimale udbytte af
siden.

Nyt fra Onkologisk afdeling
Lørdag den 1. marts er det åbent hus
på onkologisk afdeling.
Her vil de vise alt frem, så man kan se hvor flot det er
blevet efter ombygningen.
Ellers arbejdes der på højtryk på at få indført akut
kræftbehandling iforhold til de politiske udmeldinger.
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Hvad blev der doneret i det forgangne år?
KRÆFTER TIL KRÆFT har for 2007 ikke fået nogle ansøgninger om
at donere noget og vedrørende vores store projekt ”Have- og børneaktivitetspladsen” har vi ikke skulle betale vores regning endnu, så det må
siges at have været et særdeles stille år.
Men lidt har KRÆFTER TIL KRÆFT dog doneret:
Doneret gave (Bezzerwizzer - spil) til det årlige julebankospil på Århus
Sygehus, Onkologisk afdeling.
Der var igen i 2007 uddeling af jule- og påskeblomster på alle
kræftafdelinger på Århus Sygehus, bestående af Skejby, Nørrebrogade
og Tage Hansensgade, samt julegaver til alle indlagte kræftpatienter i
julen.
Endelig har vi også besøgt Hospice Søholm med jule- og påskeblomster
samt en fællesgave bestående af duge.
Vi vil i det kommende år igen have vores store projekt, som vil
kunne forbedre forholdene for kræftpatienter på Onkologisk afdeling ”Have- og børneaktivitetsplads”, anslået til 800.000 kr.
Og mon så ikke KRÆFTER TIL KRÆFT kan komme af med en eller to donationer i forbindelse med projektet.
Birgitte
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Generalforsamling
Vores årlige hyggelige
generalforsamling afholdes
onsdag den 26. marts 2008

x

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN

Dagsorden udsendes seperat,
men reserver datoen nu.

Udflugt
Vi arbejder desuden på at arrangere en udflugt
engang i Maj eller Juni.
Men der vil sendes mere indformation ud
sammen med dagsordenen til
generalforsamlingen.
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AFHOLDTE ARRANGEMENTER:
MIG OG MIN MORMOR
Den 18. september fortalte Elsa Steen Ølgaard om
hendes fantastiske forhold til hendes mormor. Hun fortalte om alle de kagedåser hun bragte ud under krigens
tid, med modstansbevægelsens blade.
Det var et fordrag hvor alle virkelig fik grint og havde en
utrolig sjovt aften.
Dette fantastiske sammenhold, som hun havde med sin
mormor, kunne alle nok tænke sig at have med en
person.
Et skønt og rigtig godt fordrag.

HVAD ER LIVSKVALITET.
Torsdag den 18/10-2007 kom cand.theol. Birgit Barfod og
holdt dette foredrag.
Hun fortalte om, hvordan hun i en tidlig alder havde fået
ledegigt, og at det også var gået i øjnene.
Trods sit store handicap, læste hun til cand.theol. og blev
gift og fik børn.
Hun lærte at fokusere på det, man kan og ikke det, man ikke
kan.
Der var især 3 læresætninger, hun støttede sig til:
1. Lære at stille krav – have forventninger - til sig selv og
andre.
2. Lære at tænke positivt.
3. Lære at i kristendommen er alle lige.
Det blev en lærerig aften, hvor der blev stillet mange
spørgsmål, og diskussionen gik livligt for sig.
En aften alle var meget glade for.
								
LP
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TAK FOR MODTAGNE GAVER
Bestyrelsen for KRÆFTER TIL KRÆFT bringer hermed
vor hjerteligste tak til alle, der i år 2007 har støttet fores
forening.
Tak til alle vore medlemmer, der tillige med indbetaling af
kontingent sendte os en pengegave. Ligeledes tak til de
medlemmer og ikke medlemmer, som sendte opmuntrende
breve med indlagte pengegaver.
En speciel tak til KRÆFTENS BEKÆMPELSE, som atter i
år har ydet KRÆFTER TIL KRÆFT patientstøtte i form af
14.038,13 kr. til godtgørelse af foreningens forsendelsesomkostninger.
En varm tak til ONKOLOGISK Afd. i Århus for godt samarbejde i forbindelse med planlægningen af vores nuværende
projekt ”Have- og børneaktivitetsplads”.
Endnu en gang tusinde tak til alle der har støttet vores projekt med små som store donationer. Projektet vil ikke kunne
være lykkes uden al jeres hjælp.

GODT NYTÅR til alle !
Birgitte
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Orientering om nye skattefradragsregler på gaver til KRÆFTER TIL
KRÆFT fra 1. januar 2008:
Folketinget har vedtaget en ny lov om skattefradrag for frivillige bidrag
og gaver til velgørende foreninger for bidrag over 500 kr. De nye regler
kommer til at gælde for indbetalinger foretaget efter 1. januar 2008.
Efter de nye regler skal KRÆFTER TIL KRÆFT én gang årligt
indberette det indbetalte og fradragsberettigede beløb til SKAT. For at
kunne gøre dette, skal KRÆFTER TIL KRÆFT kende bidragsyderens
CPR. nr.
Når beløb og CPR. nr. således indberettes efter skatteårets slutning, vil
SKAT fortrykke det fradragsberettigede beløb på årsopgørelsen. Kun i
de tilfælde, hvor beløbet er indberettet til SKAT og dermed fortrykt på
årsopgørelsen, kan skatteyderen få et skattemæssigt fradrag.
Derfor husk at oplyse CPR. nr., men det er altså kun nødvendigt, hvis
man ønsker at benytte sig af den skattemæssige fradragsmulighed.
Hvis man som bidragsyder ikke ønsker et skattemæssigt fradrag, kan
man helt se bort fra disse regler. Man kan fint indbetale bidrag til
KRÆFTER TIL KRÆFT uden at oplyse sit CPR. nr. Blot skal man være
klar over, at man så ikke kan fradrage beløbet på sin selvangivelse.
Det samme vil være tilfældet for bidrag, som på årsbasis er mindre end
500 kr. Disse bidrag kan ikke fradrages og skal derfor ikke oplyses til
SKAT, og man kan derfor som hidtil indbetale bidrag uden at oplyse sit
CPR. nr.
Du kan hvert år fratrække max. 13.600 kr., men da de første 500 kr. ikke
er fradragberettigede, skal man yde et årligt beløb på 14.100 kr. for at få
det fulde fradrag.
Birgitte
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JULEMÅNEDEN I KTK
Atter i år var vi ude med blomster til jul. Vi var omkring
Kommunehospitalet og Skejby Sygehus, men også på
Hospice Søholm fik blomster. De havde dog i forvejen
fået en dekoration til at starte december på.
Traditionen tro holdt Kommunehospitalet midt i december deres årlige julebanko. Som altid leverede vi en flot
gevinst, i form af et familiespil, og det blev også vundet
af en patient. Og vi går lidt til hånde, hvor der er brug
for hjælp.
Der var rigtig mange gevinster, og der var også rigtig
mange patienter og pårørende der deltog i år, det var
godt at se. Dem der arrangerer dette spil, er jo
personalet på afdelingerne, og de gør et rigtig stort
stykke arbejde.
22. december var dagen, hvor vi bragte gaver ud til
de patienter, der var indlagt i selve julen. Det er altid
glædeligt, når vi skal ud med gaver.
									
Bi
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MEDLEMSTAL
Som kasserer for foreningen kan jeg meddele, at vi i år har fået
45 nye medlemmer. Desværre måtte vi af forskellige årsager sige
farvel til 49 medlemmer.
Alt i alt har det været et godt år for vores forening.
Det kan oplyses, at vi på nuværende tidspunkt sender Nyhedsbreve ud til 669 medlemmer, ud af de 669 medlemmer er der
534, som har betalt kontingent for 2007.
Vi er i den heldige situation, at vi er langt over 300 medlemmer i
år, 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 300 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 familiemedlemmer, gode venner
eller veninder, så tag dem med til et eller flere af vores
arrangementer og få dem meldt ind i foreningen,– eller
bare få dem meldt ind ved at ringe til mig på tlf. 8628
6557 eller til formanden på tlf. 8615 8808, hvorefter
brochure m.m. vil blive fremsendt, så vi i KRÆFTER TIL
KRÆFT kan blive ved med at gøre forholdende bedre for
kræftpatienter og deres pårørende.
På forhånd tak!
Birgitte
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HUSK KONTINGENT FOR ÅR 2008
I dette Nyhedsbrev er indlagt et girokort til indbetaling af kontingent for det nye år.
Som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2007
er kontingentet stadig kun 50 kroner, men et ekstra
bidrag er naturligvis altid velkomment!
Kontingentet på 50 kr. dækker kun medlemskab for
en person. To personer kan naturligvis indbetale på
samme girokort. I så fald beder vi venligst medlemmerne om at anføre begge navne på girokortet, samt
skrive ”2” i rubrikken for kontingent.
Vi vil gerne pointere, at nye medlemmer, som er indmeldt i løbet af november og december 2007 ikke
behøver at betale kontingent for indeværende år.
KRÆFTER TIL KRÆFT håber på din fortsatte
støtte til vort arbejde for kræftpatienter og deres
pårørende.
Og med venlig hilsen fra kassereren:
Husk venligst at påføre tydelig afsender – navn og
adresse!!
Birgitte
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