
Reservér lørdag den 10. juni
Kalder alle pårørende:

Dansk Myelomatose Forening holder seminar kun for pårørende lørdag den 10. juni kl. 10-16 i Odense.

Af Gert Poulsen og Annette Jakobsen, 
pårørendekontakter

Det bliver en spændende dag med to  
oplægsholdere, når pårørende til 
myelomatose- og AL amyloidose- 
patienter mødes til pårørendeseminar 
i Odense.

Først vil psykolog Tescha Quist holde 
oplæg om, hvordan man sikrer sig at 
kommunikationen med ens partner 
har en god balance imellem hensynet 
til en selv, ens partner og sygdom-
men.

Undervejs i oplægget er der samtaler 
i små grupper, og snak i plenum, så 
ens egne eksempler kan blive belyst 
og bearbejdet, hvis man ønsker det.

Frokost
Efter første oplæg er der frokost på 
Boulevardkroen, som ligger 700 m. fra 
Kræftens Bekæmpelses hus. Under-
vejs frem og tilbage til frokost er der 
”fri snak” og erfaringsudveksling.

Præst Rebecca Aagaard-Poulsen står 
for dagens 2. oplæg, som handler om 

livsbekræftelse og sorgprocesser. Om 
at leve livet trods alt, og om at få det 
bedste ud af det, man har.

Psykolog Tescha Quist
Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2009  
Skrev speciale om psykologisk mestring af livet med 
en kræftsygdom, også med blik for, hvordan det 
påvirker en evt. partner og familien.   
Har mange års erfaring som supervisor og foredrags- 
holder om kræftsygdom.  
Selvstændig psykolog med klinik i Aarhus. 

Sognepræst Rebecca Marie Aagard-Poulsen 
Sognepræst i Tved ved Svendborg. Og helt sin egen.  
Er ikke bange for at trække i en lædervest med 
de lokale knallertdrenge, løbe på rulleskøjter  
i præstekjolen, bruge statister og udklædning  
i sine gudstjenester eller takke pænt nej til at  
prædike fra prædikestolen i kirken, fordi hun  
hellere vil have øjenkontakt med menigheden.

Tid: Lørdag den 10. juni 2023 kl. 
10-16

Sted: Kræftens Bekæmpelses Hus, 
Livsrummet, ved OUH Odense,  
Kløvervænget 18B, 5000 Odense

Tilmelding: Senest 1. juni på: 
www.myelomatose.dk/ 
paaroerendedag-2023  
OBS: Max 40 deltagere, pladserne til- 
deles efter først til mølle-princippet

Rebecca vil også fortælle lidt om sit 
arbejde generelt, krydret med en af 
hendes egne salmer.


