Nyhedsbrev vedr. Ungdomsliv og kræft
- fra rum og rammer til mening og medinddragelse (juni 2016)
Kære alle i BørneUngeKlinikken, Hæmatologisk Klinik, Onkologisk Klinik
samt Kræftværkets samarbejdspartnere.
Hermed seneste nyt i håbet om at alle føler sig opdateret. Se nyhedsbrevet som et
supplement til opslag på de sociale medier, hvis du allerede er en af dem, der følger
Kræftværket på de sociale medier.
Guide for unge med kræft
Vi har længe vist, at der mangler information på skrift, som er målrettet unge med kræft, og vi
har lige så længe drømt om, at vi kunne være med i dette materiales tilblivelse. Vigtigt er det
derfor, at vi nu har nedsat en arbejdsgruppe, at der er penge på kontoen, og at vi sammen
med Ung kræft har haft vores første workshop i Kræftværket. Her blev fundamentet skabt til
det, der kan blive verdens bedste guide for unge. Der er brainstormet på overskrifter og
indhold med afsæt i de unges personlige erfaringer i forhold til alt det, der er vigtigt at få
viden om, når man er ung og får en kræftdiagnose. Ung kræft er tovholder for processen og
planen er, at ”Guide for unge med kræft” skal være færdigskrevet i starten af 2017, og at alle
unge (15-39 år) herefter skal have den udleveret ved sygdomsdebut.

Kanalrundfart
Stort ønske fra unge om at vi også nogle gange laver noget sammen, der rækker ud over
Kræftværkets og Rigshospitalets rammer – og det er så meningsfuldt og hyggeligt hver gang
vi gør det. Ideen til en kanalrundfartsturen blev født en kold vinterdag i Kræftværket, hvor vi
alle længtes efter sol og lange lyse nætter.
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Sommerhustur
Vi har haft den hyggeliste sommerhustur til Helsingør Ferieby. FolkeFerieFonden, som er en
non-profit økonomisk organisation, har gjort turen mulig for os. Jeg er taknemmelig og mega
glad over alt det, der kan lade sig gøre - hurra for support og KB-netværk.
Vi var afsted i fire dage i flot solskinsvej og med masser af tid til gode snakke, mega mange
gode grin, bål, tur til stranden og ikke mindst helt fantastisk mad, som Andreas i den grad får
æren for (ung fyr med testikelkræft og næsten færdiguddannet kok).

YEAH…!
Jane har løbet for Kræftværket og der er givet ikke mindre
end 10.000 kr. i donationer. Penge som er dedikeret til
arrangement, med fokus på fysisk aktivitet, i samarbejde med
Proof Of Life. Det er så stort…!
Bedste sommerhilsner
Maiken Hjerming
Ungekoordinator, afsnit 4054
Telefon 35456486 (dect) 21426365 (mobil)
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