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Jacob Haugaard – ”Livet på godt og ondt”
Anders Munch – aftenens musikalske underholdning

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 11.50 – søndag d. 22. april 2018 kl. 11.00 

Medlemsmøde og
Generalforsamling

i Svendborg

Patientforeningen Lungekræft inviterer til:



11.50  Udlevering af navneskilte

12.00  Frokost inkl. 1 øl/vand

12.50  Velkomst og præsentation af dagens program
 v/ Lisbeth Søbæk Hansen, formand for 
 Patientforeningen Lungekræft

13.00 Generalforsamling iflg. dagsorden

14.30 Pause med kaffe/the, kage og frugt

15.15 Samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og    
 medicinalindustrien

15.30 Nye tiltag fra Patientforeningen Lungekræft 

15.45 Jacob Haugaard ”Livet på godt og ondt”

Patientforeningen Lungekræft
- et uafhængigt netværk for lungekræftpatienter og pårørende 

• vi arbejder for at forbedre forholdene for lungekræftramte

• vi deltager i den offentlige debat om lungekræft og 

 sygdommens følgevirkninger

• vi støtter og vejleder lungekræftramte og deres pårørende

Program



16.45 Tak for i eftermiddag og på gensyn kl. 18.45

18.45 Velkomstdrink 

19.00 Middag
 Vi skal nyde en dejlig 3 retters menu 
 Der serveres 3 glas vin eller øl/vand.

 

 Efter middagen serveres der kaffe m/småkager

Søndag fra kl. 06.30 – 10.00  Morgenmad

Søndag senest kl. 11.00 check ud fra værelserne.

Patientforeningen Lungekræft 
bliver endnu stærkere med dit medlemskab som:

• patient
• pårørende
• støttemedlem

Anders Munch 
- aftenens musikal-
ske underholdning



Tid:  Lørdag den 21. april 2018 kl. 11.50 –  søndag den 22. april 2018 kl. 11.00 

Sted:  Best Western Hotel Svendborg,
 Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Tilmelding:  Senest fredag den 13. april 2018 til Lisbeth Hansen, 
 Patientforeningen Lungekræft       
 e-mail: info@lungekraeft.com eller på telefon 40 16 23 35.

Arrangementet er inkl. frokost, eftermiddagskaffe, middag inkl. drikkevarer, over-
natning og morgenmad. 

Da vi har et begrænset antal værelser, tilrådes hurtig tilmelding – efter først til mølle 
princippet, hvis man ønsker at overnatte. Tilmelding kan ske fra den 8. februar 2018.

Nøgler til værelserne vil blive udleveret i kaffepausen
kl.14.30 – 15.15.

Praktiske oplysninger
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Formand:
Lisbeth Søbæk Hansen
Tlf. 40 16 23 35
Mail: info@lungekraeft.com
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Patientforeningen Lungekræft
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