Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft og Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf. 8220 5805
www.kraeftcenter-kbh.dk
Transport:
Bus: 6A, 42, 150S, 173E, 184 og 185 stoppested Nørre Campus
S-tog: Nørreport og Nørrebro station
Metrostation: Nørreport
Parkering:
Der er parkering bag centret i De Gamles By, hvor der ligeledes findes
handicapparkering. Der er parkometre i området.
Efter kl. 15.00 er der gratis parkering på Rigshospitalets parkeringspladser.

Åben:

Mandag – torsdag
Fredag

10.00 - 16.00
10.00 - 13.00

www.cancer.dk

Hvad er meningen med livet?
En studiekreds for kræftpatienter

Efterår 2018

Hvad er meningen med livet?
En studiekreds for kræftpatienter
Alvorlig sygdom bliver ofte et vendepunkt i livet. Når man oplever truslen om tab, kan mange forskelligartede spørgsmål trænge sig på.
Hvorfor lige mig? Hvor blev retfærdigheden af? Hvad er meningen?
Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi i fællesskab kan udforske meningen
med livet. Vi sætter ord på det, der kan synes luftigt og højtravende,
men når krisen kradser, viser det sig ofte at være meget konkret og
jordnært. Hvad giver mening i mit liv? Hvem er jeg, hvis den pludselig
forsvinder? Kan man finde ny mening, når livet ændrer sig?

Målgruppe:

Studiekredsen er for dig der har, eller har haft, kræft
indenfor det seneste år.
Der er plads til max. 12 deltagere.

Form:

Studiekreds. Hver session indledes med et lille
oplæg af studiekredsens ledere om dagens tema.

Ledere:

Christian Busch, hospitalspræst, Rigshospitalet, og
Rikke de Fine Licht, kræftpatient og manusforfatter

Datoer:

Vi mødes kl. 10.00 - 11.30

Disse spørgsmål og andre, der rører sig hos gruppens medlemmer, vil
vi tage op i fire sessioner, hvor vi vil diskutere følgende temaer:


Ensomhed og alenehed



Valg, ansvar og mulighed



Angst, håb og frygt



Livets endelighed



Meningsløshed og mening

Onsdag d. 29. august
Onsdag d. 19. september
Onsdag d. 3. oktober
Onsdag d. 17. oktober
Sted:

Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft & Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N.

Tilmelding:

Er du interesseret i at deltage i denne studiekreds,
kan du henvende dig i Kræftrådgivningen personligt,
eller på tlf. 8220 5805.

Det kræver mod at kigge på sit livsfundament. Mød op med åbenhed
og tolerance. Tag det med dig fra den enkelte session, du kan bruge,
og lad resten ligge.
Vi tror på, vi kan berige hinanden med vores forskellige tanker om mening i livet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at sessionerne bliver trygge og
tankevækkende. Vil du med os?

Ved tilmelding til denne studiekreds giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer
dine kontaktoplysninger, indtil studiekredsen er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.

