
 
 

 

Nyhetsbrev fra Kreftforeningen april 2021 
 
Vi ved Distriktskontor Kristiansand er fremdeles på hjemmekontor, men vi håper at vi til høsten kan 
åpne opp for alle våre tilbud igjen. Vi ønsker nå å gi deg en liten oppdatering på stort og smått som 
rører seg i Kreftforeningen og gi en status på våre tilbud.  

 
Krafttak mot kreft 
Pandemien ble et hinder for årets dør til dør aksjon, men stanset likevel ikke våre digitale 
bøssebærere. De snudde seg rundt og viste et prisverdig engasjement. 
 
Vi vet at det å kunne banke på dører og spørre mennesker ansikt til ansikt om å støtte kreftsaken, er 
viktig for innsamlingsresultatet. Derfor er årets innsamlede 
beløp lavere enn tidligere aksjoner. På landsbasis har vi så 
langt et resultat på litt over 23 millioner kroner. Målet var 35 
millioner kroner. Likevel; tusenvis av ildsjeler og frivillige har 
lagt ned en stor innsats for å samle inn penger digitalt. Alle 
har ønsket å gjøre en forskjell for de som rammes av en 
kreftform få overlever. Til tross for pandemien har 
engasjementet i Agder vært stort, og over 1,1 millioner 
kroner er samlet inn. Russen og elevene fanget 
oppmerksomheten på mange ulike og kreative måter; med 
salg av luftpølser og liksomkaffe, ringerunder, bilrebusløp, livesending, flaskeinnsamlinger og ulike 
utfordringer på sosiale medier.  
 
Til alle våre innsamlingskomiteer, med russen i front, og til hver enkelt som tok et krafttak: Tusen 
takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon! Din innsats betyr mye – både for 
enkeltmennesker og for kreftsaken. Vi ønsker også å rette en varm takk til alle som har bidratt med 
personlige historier i media, for å løfte årets tema.  Og ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag 
til årets aksjon! 
 
Stafett for livet Kristiansand 2021    
                                                                                                                                                                   
Tid: 5. juni 2021 kl. 12-18.                                         
Sted: Ytterst på Tangen, Tangenparken  
 
Stafetten tilpasses nasjonale og lokale smittevernråd, og 
årets stafett blir derfor arrangert over 6 timer. Men målet er 
likt: Vi skal hedre fighterne, vise vår støtte, minnes de vi har 
mistet, gi håp og feire livet. 
 
Har du lyst til å delta? Meld på ditt lag her: Har eller har du 
hatt kreft kan du melde din interesse for å delta som fighter her.  
 
Følg stafetten på Facebook. Her vil det fortløpende komme informasjon om arrangementet og 
programmet.  

https://pamelding.stafettforlivet.no/stafett/kristiansand/
https://pamelding.stafettforlivet.no/meld-interesse-som-fighter/
https://www.facebook.com/stafettforlivetkristiansand


  

 
 

2 
 

Treffpunkt Arendal (for mer informasjon se her) og 
Kristiansand (for mer informasjon se her) er for barn 
mellom 6 og 16 år som har kreft (eller annen alvorlig 
sykdom) i nær familie eller som har mistet noen de står 
nær. Treffpunkt Arendal gjennomfører digitale møter. 
Treffpunkt Kristiansand avventer oppstart til de kan 
møtes fysisk. Heltemøter er digitale møteplasser for barn 
og ungdom mellom 6 og 18 år, som har kreft nært innpå 
seg. For mer informasjon se her  
 
Rettshjelp-tilbudet er tilgjengelig og gjennomføres nå digitalt. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis 
tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. Kreftforeningens 100 frivillige jurister har erfaring 
fra pasient-, trygde- og forsikringsrett – og er selvsagt pålagt taushetsplikt. For mer informasjon se 
her  

Rusleren i Arendal (mer informasjon her) og Turgruppa i Kristiansand 
(mer informasjon her) har hatt sine ukentlige turer. Det er en stabil 
gruppe som går tur uansett vær. Turgruppene har vært avlyst den siste 
tiden på grunn av smittesituasjonen i Agder, men vil starte opp igjen 
onsdag 21. april kl. 11 de respektive stedene. 

Temakafeene: Det har ikke blitt gjennomført temakafeer siden i fjor på 
grunn av smittevernhensyn. 

Følgetjenesten er nå i normal drift i Kristiansand, Vennesla og Lillesand, og består av 15 frivillige i 
Kreftforeningen som tilbyr kreftpasienter følge når de skal til og fra behandling, kontroller eller andre 

aktiviteter knyttet til kreftsykdommen. For mer informasjon se her. 

Hverdagshjelpen er nå etablert i Flekkefjord og Arendal, og til sammen 30 personer er klare til å 
hjelpe med praktisk hjelp i hjemmet. Hverdagshjelpen er et lavterskeltilbud, så nøl ikke med å ta 

kontakt med oss. For mer informasjon se her.  

Veivisertjenesten er et nytt tilbud i Arendal, og 
vi er i gang med å rekruttere frivillige. Mer 
informasjon finner du her. Som frivillig i 
Kreftforeningens veivisere skal du støtte og gi 
trygghet til kreftpasienter som trenger det 
mest, slik at de forstår og mestrer sin egen 
hverdag og sykdom bedre. Hver enkelt 
kreftpasient får tildelt en frivillig som skal 
fungere som en fast støttespiller. Tjenesten 
tilbyr ukentlig oppfølging i en periode på 
maksimum seks måneder.  
 
 

https://kreftforeningen.no/tilbud/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-i-arendal/
file:///C:/Users/hanott/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LOZLJTNA/Vi%20ved%20Distriktskontor%20Kristiansand%20er%20fremdeles%20på%20hjemmekontor,%20men%20vi%20håper%20at%20vi%20til%20høsten%20kan%20åpne%20opp%20for%20alle%20våre%20tilbud%20igjen.%20Vi%20ønsker%20nå%20å%20gi%20deg%20en%20liten%20oppdatering%20på%20stort%20og%20smått%20som%20rører%20seg%20i%20Kreftforeningen%20og%20gi%20en%20status%20på%20våre%20tilbud.
https://kreftforeningen.no/tilbud/heltemote-for-barn-og-unge/
https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-rettshjelp/gratis-juridisk-radgivning-i-kristiansand/
https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-rettshjelp/gratis-juridisk-radgivning-i-kristiansand/
https://kreftforeningen.no/tilbud/turgruppe-i-arendal-for-kreftpasienter-og-parorende/
https://kreftforeningen.no/tilbud/turgruppe-i-kristiansand-for-kreftpasienter-og-parorende/
https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-folgetjeneste/
https://kreftforeningen.no/tilbud/hverdagshjelpen/
https://kreftforeningen.no/engasjer-deg/bli-frivillig/bli-frivillig-for-kreftforeningens-veivisere/
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Kreftforeningens koronarapport 
I uke 15 ble koronakommisjonens rapport om håndteringen av 
pandemien overlevert til Erna Solberg. Det er laget en egen 
minikoronarapport som forklarer hvordan pandemien har rammet 
kreftpasienter og pårørende, og hva vi i Kreftforeningen forventer 
at blir gjort av myndighetene framover. Koronapandemien har 
rammet alle deler av samfunnet, men kreftpasienter og deres 
pårørende har betalt en høyere pris enn mange andre. For mer 
informasjon se her.   
 

 
Podkast «Frivillig med Solveig Kloppen» 
Frivillighet Norge og Norsk Tipping har lansert podkasten 
"Frivillig med Solveig Kloppen". Den skal feire de frivillige og 
vise oss at det er mye å lære på tvers av de ulike 
foreningene. Solveig vil snakke med frivillige fra ulike 
organisasjoner som gir av sin egen tid for å hjelpe og 
inspirere andre. Kreftforeningen har spilt inn noen av våre 
dyktige frivillige som vi håper kommer med i denne 
podkasten. For mer informasjon se her.   
 
 
 
Med vennlig hilsen alle oss på Distriktskontor Kristiansand: Geir, Trude, Connie, Gisle, Ane, Solbjørg 

og Hanne       

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/lanserer-podkasten-frivillig-med-solveig-kloppen/
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/lanserer-podkasten-frivillig-med-solveig-kloppen/

