
 

 

HjernetumorForeningen – weekendseminar for hjernetumorpatienter og pårørende 

29. - 30. oktober 2022 

Når livet slår hårdt - udfordring og mestring 

 

Adresse: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

Målgruppe: Patienter med lavgrads- og højgradstumorer og pårørende som ægtefæller, forældre 

samt voksne søskende og voksne børn, der er medlem af HjernetumorForeningen.  

Pris:  kr. 500 for medlemmer af foreningen.        

 

Program lørdag 29. oktober: 

09.30 - 10.30 Ankomst og indkvartering i enten enkelt- eller dobbeltværelse (inkluderet i prisen) 

Der serveres kaffe og rundstykker ved ankomst 

10.30 - 12.00 Når livet slår hårdt - udfordring og mestring:   

Oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling om de udfordringer og ændringer, 

vi står overfor, når vi selv eller en nærtstående rammes af hjernetumor. Hvilke 

ændringer møder vi? Hvad skyldes de? Hvordan kan vi håndtere det? 

Deltagerne deles i tre grupper: 
- hjernetumorramte, der lever med en partner 
- hjernetumorramte, der lever alene 
- pårørende til en hjernetumorramt.  

Grupperne ledes af neuropsykologerne Henriette Kaae, Anne-Sofie Damm 

Kristensen og Nanna Rossen Dahl. 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 15.00  Oplæg og gruppearbejde fortsat. 

15.00 - 16.15 Kaffe + fri snak + evt. walk and talk med mulighed for networking 

16.15 - 17.45 Mindfulness/afspænding som hjælp til mere ro, afstresning og til at leve i nuet 

Oplæg og praktiske øvelser ved Hanne Lisby, fysioterapeut, tidl. pårørende og 

medlem af bestyrelsen. 

Hvordan kan mindfulness være en hjælp, når man er stresset, har tankemylder 

eller har uro i kroppen? Der er fundet bevis for, at mindfulness kan give øget 

livskvalitet, mere energi, og at det kan styrke immunforsvaret. Dertil er 

mindfulness et effektivt værktøj til håndtering af angst, bekymringer og til accept.  

Hanne vil efter en kort introduktion guide os igennem simple øvelser, som det er 

muligt at overføre til hverdagen hjemme.  

17.30 - 19.00 Hvilepause 

19.00 -  Middag og socialt samvær 

 



 

 

Program søndag 30. oktober:  

08.00 - 09.00 Morgenbuffet 

09.00 - 10.30 

 

Den befriende samtale v/ Pernille Plantener, som har mange års erfaring som 

coach og underviser i kommunikation, konfliktmægling og traumeheling.  

Hvad kan være svært at tale om med de nærmeste? Hvorfor er det svært? Hvorfor 

er det vigtigt? 

Oplæg og diskussion i plenum og mindre grupper. 

10.30 – 11.00  Pause 

11.00-12.00  De fire vigtige trin i kontaktskabende kommunikation. 

12.00-13.00 Frokost og pause. 

13.00-14.30 Kunsten at lytte med hjertet. 

At finde den gode intention under tavshed eller hårde ord.  

14.30-14.45 Afslutning: Hvad kan I bruge det til? 

14.45-15.00 Opsamling og farvel v/ HjernetumorForeningen 

 

Fredag den 28. oktober: 

Det er muligt at ankomme fredag aften, så der ikke er anstrengende transporttid lørdag. Den ekstra 

overnatning koster 700 kr. pr. enkeltværelse og 825 kr. pr. dobbeltværelse. Ekstra overnatning 

bestilles ved tilmelding. 

 

Tilmelding: 

Du skal være medlem af HjernetumorForeningen for at kunne deltage i seminaret.  

Tilmelding sker via hjemmesiden. 

Du indkvarteres i enkeltværelse, med mindre du også tilmelder ledsager / partner.  

Spørgsmål kan stiles til Vibeke Vollmer på mail vibeke@hjernetumorforeningen.dk 

Tilmeldingsfrist senest den 10. oktober 2022 

 


