
ET GODT LIV TRODS FØLGERNE AF PROSTATAKRÆFT. 

Jeg hedder Svend Erik Bodi, er 73 år, gift og bor i Bjæverskov.  

Jeg har et positivt livssyn og hat valgt en humoristisk tilgang til min 

sygdom. 

Jeg er pensionist, men særdeles aktiv. Jeg spiller tennis og 

badminton 2-3 gange om ugen. Jeg er Natteravn. Jeg er 

sejlinstruktør på Køge Sejlklubs Sejlerskole. Jeg går på jagt. Min 

kone og jeg rejser meget. Jeg er med i vores lokale spejderes 

veterangruppe. Jeg er med i Propa, som er 

Prostatakræftforeningen. Er med til at støtte Stafet For Livet i Køge 

og har deltaget i forskellige arrangementer hos Kræftens 

Bekæmpelse. Jeg har i mit arbejdsliv leveret udstyr til sygehusenes 

operationsafdelinger og ofte rådgivet lægerne i brugen af udstyret. 

Jeg nyder børnebørnene. 

Jeg blev i 2014 opereret for Prostatakræft og efterfølgende ramt af 

blodpropper i lungerne og fik lungebetændelse. Kræften opdagede jeg ved en ren tilfældighed i forbindelse 

med, at jeg var formand for Stafet For Livet i Køge. Jeg er kommet godt igennem det hele og har det 

glimrende i dag. 

Den dårlige nyhed er, at jeg ikke kan holde på vandet og er impotent som følge af operationerne. 

Den gode nyhed er, at jeg lever, jeg har det godt, jeg har et godt humør, jeg har ingen søvnløse nætter, jeg 

kan gøre hvad jeg har lyst til, jeg er overbevist om, at jeg nok skal klare det, og jeg har lovet mit barnebarn 

ikke at dø af det. 

Mit motto er: Altid kæmpende, undertiden slagen, aldrig modløs. 

Jeg tilbyder, at fortælle om mit forløb, og hvordan jeg klarer mig med at holde på vandet, selvom jeg må gå 

med ble altid. Jeg er meget åben om min sygdom og ikke bange for at fortælle andre om den. 

Jeg taler også om min impotens, og hvordan jeg løser det problem. Det er et meget tabu belagt emne, som 

de fleste viger tilbage for at tale om. Jeg har fået god hjælp af fysioterapeuter og sexologer, og det fortæller 

jeg gerne om. 

Foredraget varer ca. 1 time, og derefter er der mulighed for spørgsmål ca. ½ time. Hvis der er ikke 

spørgsmål, fylder jeg tiden ud med historier fra mit aktive liv. 

Prisen er 3 flasker god rødvin + kørepenge efter statens takster (pt. 3,54 kr. pr. km. fra Bjæverskov, mellem 

Køge og Ringsted) vest for Store Bælt kommer der også brobizz afgift på. 

KONTAKT: 

Svend Erik Bodi 

Mail: sbodi@outlook.dk 

Telefon: 24641139 
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