
VARDESENTERET  

OG PUSTEROMMET 5 ÅR 

Siden 2013 har samarbeidet mellom Kreftforeningen, Aktiv mot kreft og St. Olavs   
hospital gitt et bredt og variert tilbud til over 45.000 kreftrammede og deres pårøren-
de. Senteret har blitt en god møteplass, men det er også et sted for faglig påfyll og 
mestring.  

 

Vi markerer dette med en hel uke fylt med spennende foredrag, unike treningstilbud 
og flere kulturelle innslag. Vardesenteret og Pusterommet vil ha normal åpningstid 
hele uken. På grunn av kapasitet vil noen av jubileumsarrangementene kreve påmel-
ding. Alle arrangementene er gratis. 

 

Gjennom hele uken vil det være fotoutstilling på Vardesenteret, med bilder tatt av 
tidligere deltakere på fotokurs. Det vil også være minikonserter under lunsjen på tirs-
dag, onsdag og torsdag. 

 

Se mer informasjon og lenker til påmelding på www.vardesenteret.no og 
www.aktivmotkreft.no. Du kan også kontakte oss på tlf. 72 82 63 30 eller 993 59 377. 

 

Håper å se deg. Vel møtt! 

◦ Innendørs klatring for alle i regi av 
Trondheim Klatreklubb. De stiller med 
instruktører og sikrere. Gratis lån av ut-
styr. 

TID: Torsdag kl. 1300-1500                    

STED: Trondheim klatresenter,                  

Falkenborgveien 37 (ved Sirkus shopping)                 

PÅMELDING: 72 82 63 30 eller 993 59 377 

 

◦ «Fysisk aktivitet og livskvalitet for kreft-
pasienter.» Foredrag med Gunhild M: 
Gjerset, postdoc., ved OUS. 

TID: Tirsdag, kl. 1000-1045 

STED: Vardesenteret 

PÅMELDING: https://goo.gl/GSRzLy  
 

 

 

ERNÆRING 

 

◦ Åpen lunsj, med minikonsert. 

TID: Tirsdag og torsdag, kl. 1100-1300 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

 

◦ Foredrag med Rune Blomhoff. Blomhoff 
er forsker ved OUS og Universitetet i Oslo 
og skal snakke om nyere forskning om 
kosthold og kreft.  

TID: Onsdag kl. 1500-1630          

STED: Vardesenteret 

PÅMELDING: https://goo.gl/hPK5Yr  

TRENING OG FYSISK AKTIVITET 

 

◦ Pusterommets brukere ønskes velkom-
men til restorativ yoga og mindfullness. 
Servering av te etter timen. 

TID: Mandag og fredag, kl. 1015-1115 

STED: Zenit, Nedre Bakklandet 58     

PÅMELDING: 72 82 63 30 eller 993 59 377 

 

◦ Felles trening med Yngvar Andersen. 

TID: Tirsdag, kl. 1330-1430                      

STED: Pusterommet, ingen påmelding 

 

◦ Spinning 30 minutter. Informasjon om 
Aktiv mot krefts sykkelcamp på Mallorca. 
Gratis for alle. 

TID: Onsdag kl. 0920-0950       

STED: 3T Rosten, Vestre Rosten 80  

PÅMELDING: 72 82 63 30 eller 993 59 377 

 

◦ Byvandring med guide i Trondheim     
sentrum i regi av Turgruppa. 

TID: Onsdag kl. 1200-1400         

OPPMØTE: Vardesenteret, ingen påmelding 

 

◦ Felles styrketrening sammen med Sissel 
M. Hansen fra Bli sprekere Trondheim.  

TID: Torsdag kl. 1030-1130                     

STED: High energy, Elgsetergate 2           

PÅMELDING: 72 82 63 30 eller 993 59 377 

 

JUBILEUMSPROGRAM 

22.-26. OKTOBER 

https://goo.gl/GSRzLy
https://goo.gl/hPK5Yr


LEVE MED KREFT 

 

◦ Hvorfor er det så bra å trene når man 
får en kreftdiagnose? Samtale mellom 
kreftrammet og Kristine Hernes Haugen, 
fysioterapeut. 

TID: Tirsdag kl. 1300-1320          

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

 

◦ Mange finner god hjelp i å snakke med 
andre som har opplevd det samme, etter 
en kreftdiagnose. På Temakafeen snakker 
Arild Laugen, likeperson, og Inger Lise 
Wille, kreftkoordinator i Trondheim kom-
mune, om sine erfaringer med psykososi-
al støtte. 

TID: Onsdag, kl. 1030-1130          

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

 

◦ May Aasebø Hauken er forsker ved sen-
ter for krisepsykologi, ved Universitetet i 
Bergen. Hun holder foredraget 
«Kreftbehandling er bare halve jobben, 
men hva med rehabilitering?». 

TID: Torsdag, kl. 1300-1400 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

 

◦ Likepersoner vil være tilstede hver dag. 

TID: Hver dag 1000-1400 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 
 

 

 

BARN OG UNGE 

 

◦ Det vil bli ulike aktiviteter for barn og 
unge, blant annet ansiktsmaling.  

◦ Parallelt vil det være et foredrag med 
May Aasebø Hauken for voksne pårøren-
de. «Da mamma fikk kreft, fikk hele fa-
milien kreft.» 

TID: Torsdag, kl. 1730-1930 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

KULTUR, UNDERHOLDNING OG SOSIALT 

 

◦ Hele uken er det fotoutstilling på Varde-
senteret. Bildene som henger i lokalet er 
tatt av deltakere på fotokurs på Vardesen-
teret. Kursene er ledet av fotograf Trine 
Melhuus. 

TID: Hele uken 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding 

◦ Billedkunstner Anne Kristin Myrseth job-
ber med det ekspressive i kunstuttrykket. 
Bli med på kurset «Menneskekroppen i 
kunsten».  

TID: Torsdag, kl. 0900-1200           

STED: Vardesenteret 

PÅMELDING: 72 82 63 30 eller 993 59 377 

 

◦ Minikonserter under lunsjen. 

Tirsdag kl. 1215: Non Hodgkins Groupe 

Onsdag kl. 1200: Sunniva Hovde 

Torsdag kl. 1200: Ella og Edvin duo 

 

◦ Vardesenteret hadde ikke vært noe uten 
sine frivillige, likepersoner og brukere. Vi 
inviterer til festaften. Det blir ulike musi-
kalske innslag under middagen. Vardesen-
teret holder åpent etter middagen for de 
som ønsker å avslutte kvelden her. 

TID: Onsdag, kl. 1700-1930 

STED: Hotell St. Olavs og Vardesenteret 

PÅMELDING: https://goo.gl/xK1mZN  

JUBILEUMSARRANGEMENT 

 

◦ Offisiell åpning av jubileumsuken. Inviter-
te gjester fra samarbeidspartene vil være 
tilstede.  

Innlegg av: 

◦ Rita Ottervik, ordfører i Trondheim 
◦ Grethe Aasved, adm.dir. St. Olavs hospital. 
◦ Heidi Brorson, Kreftforeningen. 
◦ Helle Aanesen, Aktiv mot kreft. 
Miniforedrag: 
◦ Nasjonal kreftstrategi. 
◦ Samfunnsverdien av trening  for kreftrammede.  
◦ En mestringsarena for fremtidens kreftomsorg. 
Samtale med bruker. 
Enkel servering. 

TID: Mandag, kl. 1400-1600 

STED: Vardesenteret 
PÅMELDING: Lukket arrangement 

 

◦ I løpet av fem år, 2013-2018, har det på-
gått en del forskning på Pusterommet. Kort 
presentasjon av disse med forsker og fysio-
terapeut Guro Stene.  

TID: Tirsdag, kl. 1100-1200 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding  

 

◦ Rehabilitering under og etter kreftbe-
handling anbefales. Hvilke muligheter 
finnes? Ulike organisasjoner presenterer 
sitt tilbud. 

◦ LHL rehabilitering 
◦ Trondheim kommune ved Friskliv og 
mestring 
◦ Fysioterapeuter, fra kreftklinikken ved 
St. Olavs hospital 
◦ Bedriftsidretten 
◦ Pusterommet/ Vardesenteret 
◦ Kreftforeningen 

TID: Tirsdag, kl. 1200-1500 

STED: Vardesenteret, ingen påmelding  

 

◦ Frokostmøte. Fastlegene har en viktig 
rolle i møte med kreftpasienter. Samtidig 
får de stadig flere oppgaver: «Hvordan 
sikre en solid fastlege ordning i møte 
med stadig flere kreftpasienter?». 

TID: Fredag, kl. 0900-1100 

STED: Vardesenteret 

PÅMELDING: Lukket arrangement 

https://goo.gl/xK1mZN

