
DBO – kreds Roskilde 
 

Program efterår 2021 
Der er møde mandage fra kl. 19.00 til kl. 21.00 

Se arrangementerne på bagsiden. 
 

Alle er velkomne 

 

Hvis ikke andet er nævnt, foregår møderne hos 
Kræftens Bekæmpelse på Gormsvej 15, Roskilde 

Kaffe og frugt: 15 kr. for medlemmer 

                        30 kr. for ikke medlemmer 

 

Kontaktperson 

Charlotte Johannsen 

Tlf. 60 60 87 22 

Mail: chj@brystkraeft.dk 

DBO er en selvstændig forening  

støttet af Kræftens Bekæmpelse 

mailto:lokr@brystkraeft.dk


 Psykoterapeut Annette Aggerbeck  giver en introdukti-
on til skriveterapi. Du får indblik i, hvorfor det er sundt at 
skrive for både det psykiske og fysiske helbred. Annette 
vil også fortælle om, hvad der skal til, og hvor ofte man 
skal skrive for at få et udbytte af en dagbog. Der vil væ-
re små skriveøvelser, som kan bane vejen til mere 
overskud og glæde i din hverdag. Så medbring pen og 
papir. 
  
Skriveterapi kræver ingen særlige forudsætninger.  
Du behøver derfor ikke være god til at skrive.  
  
Annette Aggerbeck er eksamineret psykoterapeut (MPF), specialist i skrive-
terapi og forfatter af bøgerne "Skriveterapi – din guide til personlig vækst" og 
”Skriveterapi for pårørende”. Du kan læse mere på  www.skriveterapi.dk” 
Tilmelding: chj@brystkraeft.dk 

11. oktober: Qigong - “Mindfulness i Be-
vægelse”  

Qigong kaldes også for “Kinesisk Yoga” eller 
“Mindfulness i bevægelse”. 

Velkommen til en aktiv aften med fokus på blide 
bevægelser, åndedræt og bindevæv. Qigong er 
primært stående træning, men udføres altid med 
hensyn, og mange af øvelserne kan gøres sidden-
de. Der afsluttes med en  afspænding. Der kræ-
ves ingen forudsætninger og alle kan deltage 

Medbring et liggeunderlag, samt et tæppe, hav 
løstsiddende og behageligt tøj på, samt lune sokker eller indendørs sko.  

Underviser er Charlotte Bergstrøm Seibel. Fysioterapeut og mange års er-
faring med genoptræning af brystopererede og Qigong instruktør 

Tilmelding: chj@brystkraeft.dk 

6. september: ”Skriv dig til mere overskud –  
lær at bruge skriveterapi 

Mandag d. 6. december:  Julemøde 

kl.18.00. (bemærk tidspunktet) 

Vi hygger sammen om lidt godt at spise og det 

traditionelle pakkespil.  

Medbring 1 gave, værdi 30 kr.  

Pris: 50 kr.  

Tilmelding til chj@brystkraeft.dk 
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