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D
en bløde, fornuftige pak-
ke fra mormor er snart 
historie. Flere og fl ere 

bedsteforældre vælger at sat-
se på børnebørnenes sundhed, 
når de får stukket en ønskesed-
del i hånden. Gavekort til enten 
en vaccination mod livmoder-
halskræft eller til at få nedfros-
set stamceller fra navlestrengen 
er ved at blive et hit.

»Jeg kan helt klart bekræfte, 
at bedsteforældre er begyndt 
at give deres børnebørn gave-
kort til vaccine mod livmoder-
halskræft. De er meget inte-
resserede og spørger meget 
til det,« fortæller gynækolog 
Christine Felding i en pause 
mellem to patienter.

»Den patient, der lige er 
gået ud ad døren, spurgte også 
til det. Men hende kunne jeg 
berolige med, at hendes bar-
nebarn på 13 år vil blive til-
budt vaccinationen gratis til 

efteråret.    Christine Felding er 
begejstret for den nye trend.

  »Da vaccinen kom i 2006, 
kunne vi gynækologer slet 
ikke få armene ned for bare 
begejstring. Tænk engang, at 
man kan vaccinere sig ud af en 
kræftsygdom.«

Christine Felding  synes, 
at det er en fi n udvikling, at 
bedsteforældrene også kom-
mer på banen.

 »Hvis du er 16 år, vil du 
måske hellere have en fl ad-

skærm. Men på sigt skal de 
unge nok påskønne det,« si-
ger hun.

Firmaet Copygene har spe-
cialiseret sig i at opsamle og 
nedfryse stamceller fra nyfød-
tes navlestrenge ud fra en for-
ventning om, at videnskaben 
i fremtiden vil kunne helbre-
de en lang række sygdomme 
ad den vej.

Bedsteforældrenes dåbsgave
  »Jeg vil tro, at ud af de 100 
fødsler, vi har om måneden, 
bliver mellem 15-20 pct. be-
talt af bedsteforældre.

Forældrene har aftalt det 
med bedsteforældrene på for-
hånd, så det bliver bedstefor-
ældrenes dåbsgave til den ny-
fødte,« fortæller direktør Per 
Mønsted.

 I stedet for at give kontan-
ter er der en stor symbolvær-
di i at give et barn noget, der 
kan holde resten af livet og 
måske være med til at beva-
re livet. isk@bt.dk

Fakta om
livmoder-
halskræft

400 danske kvin-
der rammes hvert 
år af livmoderhals-
kræft.

175 danske kvinder 
dør hvert år af syg-
dommen.

6.000 danske kvin-
der behandles hvert 
år for forstadier.

12 - årige piger vaccineres gratis fra 1. 
januar 2009.
13-15 årige piger vaccineres gratis fra 
1. oktober 2008.

Flere og fl ere bedsteforældre foretrækker at 
give børn og børnebørn sundhedsgaver

’
 Tænk engang, 
at man kan
vaccinere sig
ud af en
kræftsygdom
Christine Felding,
gynækolog

KRÆFTVACCINE SOM 

Lidtmere.dk er læsertilbud til dig i samarbejde med udvalgte leverandører, som den 
endelige aftale indgås med. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Læserrejser

FAKTA
Inkluderet:

Transport i moderne langtursbus med alle faciliteter
4 overnatninger på Hotel Altdeutsche Weinstube i Rüdesheim inkl. 4 x 
morgenbuffet og 3 x aftenmenu
Vinsmagning med 5 vine et hyggeligt sted
Sejltur på Rhinen inkl. middag ombord
Sejltur på Rhinen hvor det fantastiske lysshow opleves
Udfl ugt til Niederwalddenkmal og den berømte klippe Loreley
Flot panoramatur over Hünsrück, langs Mosel til Koblenz,
hvor Rhinen og Mosel løber sammen
Besøg i det underholdende ”Sigfrieds Musik Kabinet”
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Læs mere på www.lidtmere.dk/rhinen eller kontakt Best Travel på tlf. 70 20 98 99 eller salg@besttravel.dk

kr. 3.195,-
pr. person i dobbeltværelse 

Specialpris

Rhinen i Flammer
Bus - 5 dage - 11/9 - 15/9 og 18/9 - 22/9 2008
Oplev Rhinen i fl ammer med fl ot fyrværkeri på bjergskråningerne - en enestående oplevelse. Det over-
ordentligt skønne landskab har inspireret til mange myter og legender som har bidraget til Rhinens spæn-
dende historie. Med et utal af borge, maleriske bygningsværker, pragtfulde vinmarker og skibstrafi kken får 
man her en oplevelse for livet.

Vi bor på det hyggelige Hotel Altdeutsche Weinstube i Rüdesheim, hvor både morgenmaden og aftenmenuen 
indtages. I den berømte Drosselgasse er der rig mulighed for at smage på de dejlige vine, og mange steder 
er der levende musik. Vinekspressen kører rundt i byen og til vinbjergene med fl ot udsigt - til dem der ønsker 
at blive kørt rundt. Et besøg i Siegfrieds Musik Kabinet er også interessant og underholdende.

Opsamling - ca. tider: Udrejse: 
Ellebjerg S. Station kl. 5.30
Roskilde/Østergadev/sygehuset kl. 6.10
Ringsted/afk. 36v/Scandic Hotel kl. 6.40
Næstved Station kl. 7.15
Kolding, Rutebilstation kl. 8.00
Aabenraa/afk. 70v/Mc Donald`s kl. 8.45
Padborg/ IDS center Thorsvej kl.  9.15

Tillæg for eneværelse: Kr. 500,-
Afbestillingsforsikring: Kr. 150,-
Fast plads i bussen: Kr. 100,-


