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KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Genteknologi Eigil Kjeldsen
							
Torsdag den 19. februar kl. 19.30

Sted: Lokalcentret Møllestien,
Indgang Grønnegade 10, 8000 Århus C.

(Der er mulighed for gratis parkering i kælderen,
husk blot at få et parkeringskort i receptionen.)
Eigil Kjeldsen vil fortælle om Kræftceller og kromosomer, her er en lille
forsmag på en spændende viden, I vil få denne aften.
Det var i 1956, at de to amerikanske forskere Tijo & Levan endegyldigt
kunne fastslå at menneskets normale celler indeholder 46 kromosomer
fordelt på 22 par såkaldte autosomer og et par kønskromosomer, XX for
kvinder og XY for mænd. På kromosomerne sidder de omkring 25.000
gener som er nødvendige for at danne et normalt menneske.
Kom og få et indblk i denne interessante verden, som kan fortælle rigtig
mange ting om vores krop.
Ta gerne naboen, en ven eller veninde med.

Generalforsamling
Vores årlige hyggelige
generalforsamling afholdes

x

Tirsdag den 24. marts 2009.

Dagsorden m.v. udsendes i slutningen af februar.
Men sæt kryds i kalenderen i dag.
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Den første del af behandlingen foregår som regel ambulant under daglig blodprøvekontrol, men infektioner og uforligelighedsreaktioner nødvendig gør ofte indlæggelse senere i forløbet.
Behandlingen er - som ved andre transplantationer – forbundet
med en vis risiko. Derfor skal kommende mini-KMT-patienter
først til en indledende samtale og siden gennemgå et
forundersøgelsesprogram af en uges varighed. Det gør det
muligt, at forebygge eller helt undgå en del af komplikationerne
under behandlingsforløbet.
Der er allerede nu ansat en del personale der påbegynder
introduktion og oplæring 1. februar 2009. Denne foregår i tæt
samarbejde med læger og sygeplejersker på Rigshospitalet.
For at kunne arbejde med så høj en patientsikkerhed som muligt,
skal indtaget af patienter foregå gradvist. Det vil derfor i starten
kun være patienter fra Region Midt der behandles på Århus
Sygehus. Patienter fra den øvrige del af Jylland vil fortsat blive
henvist til Rigshospitalet.
Britt Overgaard Oversygeplejeske (mail: britover@rm.dk)
Tove Brems Sørensen Sygeplejeske

Alle i bestyrelsen vil gerne ønske alle vore
medlemmer og samarbejdspartnere
et rigtig godt nytår.
Har I hørt om noget vi kan støtte, eller har I selv en
ide, så giv os endeligt et telefonopkald, en mail
eller et brev derom.
Småt som stort alle ideer er velkomne.
Mange nytårshilsner fra
Bestyrelsen i Kræfter til Kræft
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NYHED OM
KNOGLEMARVSTRANSPLANTATIONER
I ÅRHUS
Fra 1. marts 2009 udføres knoglemarvstransplantationer på
Hæmatologisk Afdeling på Århus Sygehus.
Vi åbner et nyt afsnit, der skal foretage transplantationer af typen
”Allogen mini knoglemarvstransplantation” – i daglig tale miniKMT. Mini-KMT tilbydes til patienter med specielle former for
livstruende blodsygdomme under 65 år.
Indtil nu har kun Rigshospitalet udført knoglemarvstransplantationer. Beslutningen om at flytte en del af disse
behandlinger til Århus blev taget i Regionsrådet i Region Midt i
august 2007. Siden har der været arbejdet med de mange
organisatoriske og faglige opgaver, der er forbundet med at
åbne et helt nyt afsnit.
Det nye transplantationsafsnit R7 er beliggende i stueetagen
under de eksisterende sengeafsnit i Hæmatologisk Afdeling. Her
har håndværkere siden sidste sommer arbejdet på at ombygge
tidligere kontorer og auditorier til et helt nyt kombineret
ambulatorium og sengeafsnit til de kommende
transplantationspatienter.
Ved mini-KMT gives først kemoterapi i standarddosis og derefter
strålebehandling af hele kroppen. Formålet med denne forbehandling er dels at behandle sygdommen, dels at svække
patientens eget immunsystem i en sådan grad, at uforligelighedsreaktionerne ikke bliver for kraftige. Derefter indgives
donorcellerne, som gradvist skal overtage pladsen som
patientens nye knoglemarv. Denne gradvise overtagelse, styres
med immundæmpende medicin og gør det muligt for donors
immunsystem at medvirke i bekæmpelsen af de kræftsyge
celler. Der kan anvendes stamceller fra såvel søskendedonorer,
som fremmede donorer.
side 10

Udflugt
Vores årlige udflugt går til
El-museet ved Tange Sø

Lørdag den 16. maj 2009.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Program og tilmelding til udflugten udsendes
sidst i februar. Men reserver datoen i dag.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER:

Foredrag med Jørgen Skammeritz
Han fangede alles opmærksomhed lige fra starten.
Historier om svigermors datter, hans arbejde og dejlige
sange, fyldte tiden fantastisk ud.
Vi havde en vidunderlige morsom aften hvor
lattermusklerne rigtig blev rørt. Vi kan give vores
varmeste anbefalinger til at høre ham en anden gang.
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TEATERTUR
Den 25. oktober skulle vi tidligt op, ja, for lørdag er
den eneste dag, der er rundvisning på Aarhus Teater.
Vi mødtes på trappen foran teateret, og her blev vi taget imod af
Jens Villesen, manden der skulle føre os igennem teateret.
Vi kom ind i selve teateret hvor vi hørte om bl.a. svanerne i
loftet, om kongelogen, men også om hvad siderne hedder, når
skuespillerne skal komme ind på scenen, nemlig kongesiden
eller damesiden.
Så gik vi ellers på scenen, for at begynde vores rundgang.
Hen ad gange, op af trapper, rundt om hjørner. På den rejse,
oplevede vi indtil flere scener, også den scene eleverne optræder
på. Rekvisitterne, det var som at komme ind i en gammel
marskendiserbutik.
Vi sluttede af med at se kongelogen, på vej dertil, fik vi en lille
historie fra krigens tid. Vi så hvor tyskerne havde bombarderet,
og så hvor flot det var blevet repareret.
Det var en herlig oplevelse, og alle var glade. Nu ventede vi så
på regningen, men et par dage efter kom der en opringning, det
var Barbette, som havde fået det hele på skinner. Hun ville blot
meddele, at den rare mand, der havde vist os rundt, ville donere
de penge vi skulle af med, til foreningen. Det var vi rigtig glade
for. Tak for det.		
					
BI

BRYST SKRININGSENHEDEN.

Birthe og undertegnede har været en tur i Randers, og besøge
BRYST SKRININGSENHEDEN.
De havde søgt om et fladskærm til klinikken.
Da vi kom der op, kunne vi se, hvor stor en glæde det gjorde, både for
klienter men så sandelig også for personalet. Der sad mange i
venteværelset med pårørende, og der var lang ventetid, men alle tog det
roligt for de havde noget at se på.
Det var dejligt positivt at se alle var så glade for den nye investering.
							
L.S
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En varm tak til ONKOLOGISK Afd. i Århus for godt samarbejde i
forbindelse med planlægningen af vores nu afsluttet 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

HJERTEPUDER
Vi fik midt på året en henvendelse fra afd. sygeplejesken fra Rie
Krowicki på afd. 240 på Århus Sygehus, Tage Hansensgade.
Rie Krowicki gjorde opmærksom på en dame, der lavede
hjertepuder til brystoperede kvinder. Vi havde hørt om disse
puder gennem en af vore medlemmer, så vi vidste lidt om, hvad
det drejede sig om.
Damen var Ragnhild Jensen, som syede puderne gratis. Hun
havde fået en del stof gratis, men det der skulle indeni, det var
ikke gratis. Hun havde selv bekostet de første puder, men her
synes vi jo nok, at vi kunne hjælpe lidt til.
Vi donerede kr. 2000,- til fyld, og de blev overrakt til Ragnhild
Jensen den 19. september og det var hun rigtig glad for.
Så der vil være mange der kan få glæde af disse små hjerter.
Dejligt med sådan et initiativ.					
BI
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HUSK KONTINGENT FOR ÅR 2009
I dette Nyhedsbrev er indlagt et girokort til indbetaling af
kontingent for det nye år.
Som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2008 er
kontingentet stadig kun 50 kr., 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 2008 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

TAK FOR MODTAGNE GAVER
Bestyrelsen for KRÆFTER TIL KRÆFT bringer hermed vor
hjerteligste tak til alle, der i år 2008 har støttet vores 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 14.732,72 kr. til
godtgørelse af foreningens forsendelsesomkostninger.
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JULEMÅNEDEN I K T K
Som altid har der været nok at se til i december måned.
Igen i år har vi været ude med blomster til afdelingerne på
Kommunehospitalet, Amtssygehuset og Skejby Sygehus.
Da vi startede dette projekt op, var der ikke pyntet så meget
op på afdelingerne, som der er i dag. Så det kan være, at vi
skal tale med afdelingerne, om der er noget andet vi kan
bidrage med, istedet for blomster?
Vi var som altid også på Hospice Søholm, her havde de til
advent fået deres dekoration. Da blomsterne blev afleveret,
havde vi også deres julegave med. De havde ønsket sig en
Altovase, samt et par lysestager fra Georg Jensen.
11. december var der traditionen tro julebanko, og her var vi
en lille flok, der hjalp til. Der var ikke så mange patienter og
pårørende iår, det afhænger jo af, hvor syge de er.
Som altid var der mange gevindster, og også i år medbragte
vi et spil som gevindst. Desuden havde vi købt nogle spil til
Glashuset, som de havde ønsket sig.
Personalet på afdelingerne står for dette arrangement, og de
gør et flot stykke arbejde.
Den 22. dec. var det så julegaverne, der skulle bringes ud, og
det var der så 3 nisser der gjorde. Det er gaver til de
patienter, der er indlagte i julen, og vi ved det er til glæde
for dem.								
BI
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MEDLEMSTAL
Som kasserer for foreningen kan jeg meddele, at vi i år har fået 41 nye
medlemmer. Desværre måtte vi af forskellige årsager sige farvel til 66
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 597 medlemmer, ud af de 597 medlemmer er der 560, som har betalt
kontingent for 2008.
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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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 for 2009 fratrække max. 14.500 kr., men da de første 500 kr.
ikke er fradragberettigede, skal man yde et beløb på 15.000 kr. for at få
det fulde fradrag.
Birgitte
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