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Kære deltager i Blæreforeningens seminar i dagene 28. og 29. sep. 2013.  

 

Allerførst tak for sidst. Håber I alle kom godt hjem og fik nydt resten søndagen og den skønne sensommer i vante 
omgivelser. 

Tak for evalueringsskemaerne som indeholder endog mange positive udsagn om seminaret og bestyrelsen har ved 
gennemlæsning fået ny energi og inspiration til at gå videre med arbejdet for at opfylde foreningens mål: 

 At udbrede kendskabet til blærekræft og blærepolypper/papillomer og forbedre kommunikationen mellem 
patient og behandler. 

 At medvirke til at give den enkelte patient større tryghed i behandlingsforløbet. 

 At opnå bedre mediedækning om blærekræft og blærepapillomer. 

 At følge og formidle forskningen omkring nye behandlingsmetoder for bærekræft og blærepapillomer. 

Som et lille kuriosum, kan jeg fortælle at et af foreningens bestyrelsesmedlemmer ikke fik noget at spise søndag aften 
da vedkommende ikke kunne få armene ned af lutter begejstring over seminarets forløb. 

Et enkelt medlem har sågar tilskrevet foreningen med et endog meget positivt skønmaleri af seminarets forløb. Tak 
for det. Brevet vil blive lagt på foreningens hjemmeside. 

Vi vil dog gerne understrege at I selv ved jeres levende og aktive medvirken i seminaret fik det til at være andet end 
envejskommunikation og her tænker vi på jeres vilje til at kommunikere i plenum og med hinanden. 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev vi enige om ikke at udsende nyhedsbreve, men i stedet benytte foreningens 
hjemmeside som platform for nyheder for såvel foreningsmæssige som faglige nyheder. Der vil dog tilgå jer en mail, 
hvor der gøres opmærksom på sådanne nyheder. 

Vi er gået i tænkeboks for at finde på indslag til den 03. maj som er international blærekræft dag. Kan vi mon finde en 
”kendis” som vil være protektor for foreningen og blærekræft. 

På mødet blev der dannet en gruppe om mænds sexualitet, et medlem har tilskrevet os, at han synes vi skal gå videre 
af samme spor med grupper om f.ek. brikkerblære, neoblære,indiana pounch, polypper/papillomer. Vi arbejder videre 
med forslaget på næste bestyrelsesmøde i november. 

Der arbejdes på et samarbejde med Propa (prostatakræftforeningen). Evt. om et fælles arrangement på 
”Bornholmermødet”, hvor pressen jo er massivt til stede. 

Og mon ikke vi arbejder på at lave et lignende seminar næste år. Så godt som alle har i hvert fald givet udtryk for, at 
de gerne vil deltage igen. 

Med venlig hilsen    

Bestyrelsen for Blæreforeningen v/ Børge 

 

Nyttige mailadr. Hvor sidste nyt kan opfanges. blæreforeningen.dk,  blaerekreft.no,  dengulebloggen.wordpress.com,   
cancer.dk, cancerforum.dk 
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