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STØTTE TIL HJERTEBØRN

Hvis du har lyst, er du velkommen til at komme 

og synge sammen med Etta Camerons kor Voice 

of Joy 27.-28. august 2011 i Hillerød. 

Pianist Michael Sunding leder workshoppen, 

som slutter af med en koncert, hvor medlemmer 

af Hjerteforeningen også er velkomne.

- Etta Camerons død sidste år er et stort tab for 

os i Landsforeningen for Marfan Syndrom, for 

hun var en nær ven for os, siger Bodil Davidsen 

fra Landsforeningen. 

I alt tre workshops nåede Etta Cameron at lave 

med Voice of Joy, som også Børneklubbens 

medlemmer deltog i.

Alle unge fra 11 år og voksne kan deltage – 

man behøver ikke at kunne synge rent.  

Workshoppen finder sted lørdag 27. august kl. 

10 -18 og søndag 28. august 13.30 med koncert 

kl. 16 i Præstevang Kirke, Tamsborgvej 2, 3400 

Hillerød. Deltagere, der kommer langvejs fra, 

kan overnatte på vandrehjemmet i Fredensborg.

Pris 400 kr. med kost. Overnatning koster 250 kr. 

for dobbeltværelse og 350 kr. for enkeltværelse.

Tilmelding, køb af billetter og mere information 

hos Bodil Davidsen marfan@marfan.dk hurtigst 

muligt.

Vil du synge med Etta Camerons kor?

DHL MED KUUL
16. august kan du løbe DHL-stafet i Århus sammen med hjertebørnenes trofaste støt-

ter, KUUL og deres hovedsponsor Duracell. Alle deltager får en løbetrøje fra Adidas, 

en løbetur på 5 km. og en hyggelig aften i KUULs telt, lover ultraløberne. Du kan 

tilmelde dig på kuul.dk/motion. For hver deltager, doneres 200 kr. til hjertebørnene.

For 4. år i træk løb de tre KUUL-løbere 21.-22. maj deres årlige Fra hospital til hospital-

løb fra Skejby til Rigshospitalet, hvor de sluttede af med at hilse på hjertebørn og 

forældre på afdeling 4144. Formålet var at samle penge ind til hjertebørnene og sætte 

fokus på samarbejdet mellem de to vigtigste hospitaler for hjertebørn i Danmark. 

Turen blev sponsoreret af IDE-møbler, Axcl og Fiat.

Familiekort til 
Guldborgsund Zoo
Børneklubben har fået sponseret nogle familiekort 

til besøg i Guldborgsund Zoo i Nykøbing Falster. 

Hvis I har lyst til at besøge den hyggelige dyrepark, 

kan I kontakte Lillian Riber Rasmussen på 

40299575, regionsjaelland@hjertebarn.dk. 

Hvert kort gælder for 2 voksne og 2 børn. De ud-

deles efter først til mølle-princippet. 

Af
 re

gi
on

sf
or

m
an

d 
Li

lli
an

 R
ib

er
 R

as
m

us
se

n,
 fo

rm
an

d 
fo

r R
eg

io
n 

Sj
æ

lla
nd

 o
g 

jo
ur

na
lis

t M
on

ic
a 

C.
 M

ad
se

n

Tak til Søsterloge 
nr. 63 Fru Inge
Sidste år fik vi i Region Sjælland et 

stort beløb til at lave en aktivitet for af 

Søsterloge nr. 63 Fru Inge i Ringsted. 

Vi har ventet med at bruge pengene 

indtil nu, hvor chancen for sol er god: 

Vi skal på en dejlig sejltur fra Skælskør 

til Agersø med turbåden Skjælskør 2, 

som vi har lejet i nogle timer. Når 

vi ankommer til Agersø, får alle en 

skovturskurv med mad og lækkerier 

(i tilfælde af dårligt vejr spiser vi på 

Agersø kro), og så skal der hygges. 

Man kan også leje cykler og køre en 

tur rundt på øen, hvis man har lyst 

til det. På sejlturen hjem bliver der 

serveret kaffe og kage. Det er gratis at 

deltage (drikkevarer for egen regning). 

Tilmelding senest 25. juni kl. 18 til 

Lillian Riber Rasmussen, 40299575, 

regionsjaelland@hjertebarn.dk.

Senere vil vi afholde en aften med en 

psykolog, som også er sponseret af 

søsterloge nr. 63 Fru Inge i Ringsted. 

Psykologen vil give os fifs til, hvordan 

man bevarer humoren, når familien 

er i krise pga. sygdom i familien. Mere 

om det senere.

Vi takker søsterlogen mange gange 

for at tænke på vores forening, da der 

skulle deles ud af overskuddet.


