
Del 1)  Kræft er en frygtelig sygdom- en sygdom som ikke har aldersbegrænsninger - 

Den tager ikke hensyn til om man er ung eller gammel, rig eller fattig. 
Der er desværre flere og flere der får kræft. Det er mange blevet bevidst omkring, og der 

bakkes op omkring indsamlinger og kampagner som aldrig før -  

 

I Frederikshavn har vi i de senere år afholdt Stafet for Livet. Her er en fantastisk opbakning. 

I år var der 580 personer der deltog, mange firmaer gav forskellige sponsorater, både til 

Stafetten, kirkekoncert og bankospil. Dette udmøntede sig i, at der fra Frederikshavn blev 

sendt kr. 454.000 ind til kræftens Bekæmpelse. 

 

Vi er i lokalforeningen privilegerede, idet vi får 10% af dette beløb retur til at lave forskellige 

aktiviteter for i Frederikshavn Kommune. 

 

Der er mange der kunne trænge til et klap på skulderen. 

Vores store ønske var, om vi kunne gøre noget for unge kræftramte, give dem nogle gode 

oplevelser og gerne hvis dette i sidste ende kunne udmønte sig i et netværk for de unge. 

 

Vi har derfor fra Lokalforeningens side taget kontakt til Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, 

FUF, med hvem vi har haft et rigtigt godt samarbejde om foreningers deltagelse i ”Stafet for 

Livet” på Knivholt Hovedgård. 

 

I Nordjylland har Kræftrådgivning Aalborg rigtig mange aktiviteter for alle aldre af kræftramte. 

Men hvis man er ung, er der langt til Aalborg, så vi synes det kunne være alletiders, hvis vi i 

Frederikshavn Kommune kunne lave et tiltag, for de unge i alderen 12-18 år. 

 

Da det er en ny måde at gribe tingene an på, måtte vi ud og finde samarbejdspartnere. 

 

Vi tog derfor kontakt til Henrik Carlsen fra FUF, som repræsenterer ca. 120 meget forskellige 

foreninger, hvilket vi mente, ville give muligheder for at lave gode oplevelser for de unge. 

 

Men for at komme i gang måtte der flere medspillere på banen. FUF etablerede derfor et 

samarbejde med ledere og lærere fra Den Kommunale Ungdomsskole. 

Ungdomsskolens opgave er at sørge for koordinering med foreningerne og i øvrigt tage sig 

af det praktiske i forbindelse med aktivitetsforløbet, hvilket tidligere samarbejder mellem FUF 

og Ungdomsskolen f.eks. i ”Efter kl. 14” og ”Stille Piger” projekter som har kørt siden 1998. 

 

Ligeledes har FUF og Den Kommunale Ungdomsskole etableret et formaliseret samarbejde 

omkring skolereformen, hvor man samarbejder om kontakt til de mange forskellige aktører 

på foreningsområdet som har aktiviteter for børn og unge. 

 

Det har været lokalforeningen meget på sinde, at få en fast person tilknyttet forløbet, der 

kunne være den, de unge havde kontakten til, dette er blevet muligt, ved at udvide 

samarbejdet, Det vil således være Ungdomsskolen, der har det overordnede ansvar for 

gennemførelse af projektet og sørge for at deltagerne kommer ud til foreningsaktiviteterne. 

 

Vi håber at dette initiativ vil blive godt modtaget fra de unge.  - vi ved jo de er der  

 

HENNY VAD og FIE MØLHOLT, lokalbestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse 



Del 2)  FUF har igennem det sidste år haft et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelses 

lokalbestyrelse om at engagere foreninger omkring Stafet for Livet” på Knivholt. Bla. har vi 

forsøgt at få idrætsforeninger og spejdere til at deltage og i år deltog blandt mange andre 

også FIK Ishockey og BlackHawks Floorballklub sammen med en stor gruppe fra 

Metodistkirkens Spejdere fra Strandby. 

 

Da bestyrelsen så ønskede at løfte opgaven om at lave forløb for kræftramte børn og unge 

var det helt naturligt for os i FUF at træde til og gennem hjemmesiden AktivFritid 

www.fritid.frederikshavn.dk sammen med Den Kommunale Ungdomsskole formidle 

aktiviteter.  

 

Vi har et rigt foreningsliv i Kommunen, og af erfaring ved vi, at foreningsledere aldrig siger 

NEJ, når det drejer sig om at hjælpe med en social opgave. Det bliver helt op til deltagerne 

selv at vælge imellem de mange spændende tilbud og projektet giver mulighed for at støtte 

de medvirkende foreninger med et beløb til materialer m.v. for afholdelse af aktiviteterne.  

 

Svævefly, spejderaktiviteter, klatring, orienteringsløb, bowling, tennis, badminton, håndbold, 

fodbold, og floorball, volleyball, basketball, gymnastik, spring og dans foruden modelflyvning 

og fjernstyrede biler, ridning og mountainbike, sejlads, fiskeri og måske dykning – et væld af 

super spændende aktiviteter får deltagerne i ”Kom til Kræfterne” at vælge imellem, og så vil 

vi håbe, at de får lyst til at fortsætte i foreningernes fællesskaber, og for en tid glemme 

sygdom og strabadser ved, at udfordre sig selv med spændende aktiviteter - enten som 

selvstændig gruppe eller som en del af det almindelige klubfællesskab. 

 

Vi er glade for den tillid lokalbestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse viser FUF og 

foreningslivet. Med Ungdomsskolen som tovholder og koordinator, er vi sikre på, at det vil 

blive en fantastisk oplevelse for ALLE parter, både de kræftramte unge og de 

foreningsmedlemmer, de kommer til at stifte bekendtskab med. 

 

Det er jo netop kernen af godt foreningsliv: At løfte en social opgave og få forståelse for og 

medleven i andre, som af forskellige årsager har det svært – derigennem vokser alle.  

Det er folkeoplysning, når det er bedst….. 

 
Mohammad Daneshjou og Henrik Carlsen, FUF 

 

 

 

Se medsendte invitation for tid og sted for første mødeaften 
TORSDAG D. 24/11 KL. 16-18 HÅNBÆKSKOLEN, FREDERIKSHAVN 
 
Projektet er for kræftramte unge i HELE kommunen og tilpasses den enkelte 
Elektronisk tilmelding mulig, der arrangeres infomøder rundt i flere byer… 


