
Oplægsholder sygeplejerske 
og sexolog Rikke Thor

Dato:  Tirsdag 26. oktober 2021

Tid:  Kl. 17.00 til 20.00

Sted:  Idrætscenter Midtfyn
Søvej 34, 5750 Ringe

Forplejning:  Pause med lettere forplejning 
og vand, kaffe/te

Tilmelding:  Arrangementet er gratis og kræver 
tilmelding af hensyn til forplejning. 

Henvendelse til Inge Nielsen på 7253 6311 eller 
på inni@fmk.dk senest tirsdag d.19/10 2021. 
Oplys telefonnummer og mail ved tilmelding, 
så kontakt er mulig ved evt. aflysning
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FOREDRAGSAFTEN 
Tirsdag 26. oktober 2021 inviteres borgere, 
pårørende og interesserede til foredragsaften

INTIMITET, KROP OG 
KÆRLIGHED VED KRÆFT
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Når man får en kræftsygdom, påvirkes hele ens livssituation, og mange oplever også at 
forholdet til kroppen, det intime og lyst til berøring ændres, selvom de fleste mennesker 
netop i sådan en svær periode kan have ekstra brug for ømhed og nærvær, for at bevare 
energi og livslyst. 

Det kan skyldes sygdommen i sig selv, træthed, måske ny rollefordeling i et parforhold 
eller kan skyldes bivirkninger af medicin og senfølger efter behandlinger. Mange føler 
også at følelsen af mandighed/kvindelighed kan være ændret igennem behandlinger og 
sygdom. Hvis man er single kan man savne berøring og intimitet og måske have tanker 
om hordan man skal finde en ny partner, når man nu har fået/har haft kræft - og 
tænke over hvad man skal sige til en ny, i forhold til sygdommen og ens livssituation.

Rikke Thor kommer ind på alle disse ting og taler om, hvad man selv kan gøre for at 
komme videre og få det bedre med krop og intimitet.

Der vil være plads til deltagernes spørgsmål og emner undervejs, men det er også HELT 
OK bare at komme for at lytte og lade sig inspirere på den måde.
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