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Vi er en flok løbere, som godt kan lide at løbe 

langt. Den lidenskab vil vi gerne kombinere 

med muligheden for at hjælpe de indlagte 

børn og deres forældre på afdelingerne for 

alvorligt syge børn på Skejby Sygehus.

  

I 2007 løber KUUL.dk for HJERTEBØRN
Hvert år behandles 500-600 børn med en alvorlig 

hjertefejl på Skejby Sygehus. Mange af disse børn 

tilbringer en stor del af deres første tid på hjerte-

afdelingen, hvor de, deres søskende og forældre 

gennemlever en stressende tilværelse. Selvom per-

sonalet gør en kæmpeindsats for at skabe en god 

hverdag for børnene og deres forældre, så kan lidt 

positiv opmærksomhed være med til at gøre en 

forskel. Vi ved, at pengene til det offentlige syge-

husvæsen ikke er ubegrænsede. Derfor kunne vi 

godt tænke os at hjælpe.

Måden, vi vil samle ind på, er ved at finde spon-

sorer, som enten med et hovedsponsorat eller 

kilometersponsorat i løbet af året vil indbetale 

penge. Hovedsponsorerne vil blive fremhævet i 

forbindelse med arrangementer, vi deltager i hen-

over året. Vi stiller ligeledes gerne op i forbindelse 

med arrangementer hos disse hovedsponsorer, 

hvor vi kan.

 

Hovedsponsorerne er også velkomne til at anven-

de KUUL aktivt i forbindelse med synliggørelse af 

virksomhedens sociale engagement.

Baggrunden for KUUL
Vi er en gruppe af løbere, der har dyrket ultraløb 

gennem en del år. Gruppen har til sammen løbet 

over 250 marathonløb og 50 ultraløb.

Flere af gruppens medlemmer har deltaget i spe-

cielle løb, hvilket du kan læse mere om under 

de forskellige deltagere. Bl.a. kan nævnes - en 

mand, et hold på 10*10 kilometer stafet, Rund den 

Traunsee, Verdon Trail Adventure ...

Når man træner til marathon og ultraløb (distancer 

udover 42,195 km.), så kan det til tider være vanske-

ligt at bevare motivationen. Tanken med KUUL er at 

oprette et forum indenfor ultraløb, hvor vi kan dele 

vores erfaringer med andre, motivere hinanden 

samt generere ideer til nye udfordringer.

Ultraløbere opfattes ofte som enspændere, der har 

nok i sig selv. Denne opfattelse vil vi gerne ændre. 

Derfor vil vi vise, at vi har overskud til andet end 

løb, ved at løbe med et formål.

Derfor vil vi samle en gruppe på op til 10 personer, 

der har en fælles målsætning.
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4 repræsentanter for KUUL



Formålet med foreningen er at rejse midler til at 

skabe glæde hos de børn/forældre, der er indlagt 

på Skejby Sygehus samt de medarbejdere, der 

hver dag gør deres bedste for at gøre opholdet for 

patienterne så tåleligt som muligt. KUUL.dk vælger 

en gang årligt en afdeling, som vi vil bringe i fokus. 

Kriterierne for valg af afdeling er, at det skal være 

en af de afdelinger, hvor børnene er indlagt med 

kritiske sygdomme.

Årsagen til at vi netop vælger hjerteafdelingen i 

år er, at den ene af deltagerne i 2000 fik en datter, 

der var født med en alvorlig hjertefejl. Hun døde 

efter en operation og blev kun 6 uger. Familien 

oplevede, sammen med deres to raske børn, en 

utrolig bekymring og sorg, men også en fantastisk 

støtte fra andre forældre, personalet og afdelingen. 

Derfor vil vi gerne løbe for dette formål i 2007.

Vi holdt et hyggeligt og spændende møde 

den 20. maj med deltagelse af 5 familier. 

Børnenes alder lå fra 2 måneder til 14 år.

Vejret var fint, så efter den indledende frokost lege-

de børnene ude og inde, og de voksne snakkede 

videre ved både sofabordet og havebordet.

Der er klart ønske om at fortsætte møderne. 

Desuden er der på Sjælland flere familier, som 

kunne tænke sig et lignende tilbud. Jeg arbejder på 

sagen. En familie fra Østerbro har tilbud at lægge 

rammer til.

Skriv/ring gerne, hvis der er interesserede.

Næste møde i Jylland er den 23. september hos 

Bente Panduro og Torben Justesen. Adressen er Gl. 

Viborgvej 31, 9230 Svenstrup. Vi mødes kl. 12. 

Tilmelding senest 15. september til Bente og 

Torben på telefon 98 13 22 86/ 40 14 74 10 eller til 

ovenstående på telefon 86 51 15 18.

Møde i gruppen af børn med pacemakere
Af Marika S. Poulsen, kontaktperson
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