Børnehjertesygeplejersker henter inspiration i udlandet
Tre ultraløbere har muliggjort, at Børnehjertesygeplejersker fra Aarhus
Universitetshospital og Rigshospitalet kan rejse på studie ophold i udlandet, hvor de
henter inspiration til sygeplejen. De har de seneste tre år besøgt London i England,
Boston i USA og Gøteborg i Sverige. En side gevinst har været, at samarbejdet de to
danske hospitaler i mellem er blevet styrket.
Det er jul, det er KUUL, det er hjerternes fest!
Det er den århusianske velgørenhedsklub KUUL der muliggør disse studieture. Igen i
år har de lagt et stort stykke arbejde og tusindvis af kilometer bag sig for at samle
penge ind til Hjertebørn. Årets indsamling bliver overrakt på Aarhus
Universitetshospital, Skejby søndag, hvor de tre energiske løbere i selskab med flere
end 200 motionister kommer løbende med 175.000 kr.
Søndag den 11. december kan KUUL overrække resultatet af årets arbejde, der både
er foregået på danske og udenlandske landeveje. Løberne har blandt andet løbet 181
km nonstop fra hospitalet i Skejby til Rigshospitalet via Copenhagen Marathon og det
246 km lange ultraløb Spartathlon i Grækenland.
Overrækkelsen finder sted kl. 15 ved en reception på området foran ambulatorierne
(indgang 6) på Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej, Århus N. De mange
penge kommer dels i kontanter, men også i form af legetøj.
Det er femte år i træk, at KUUL kan overrække en stor pose penge til Hjertebørnene.
Siden starten i 2007 har KUUL kunnet glæde de sygdomsramte børn, deres familier og
personalet på afdelingerne med intet mindre end 925.000 kroner.
Traditionen tro afslutter ultraløberne året med at løbe rundt om Brabrand Sø i 12
timer – 100 kilometer. De starter allerede kl. 0.00 natten mellem lørdag og søndag.
Direkte efter de 100 kilometer sætter de klokken 12:15, søndag middag, kursen mod
Storcenter Nord i Finlandsgade. I foyeren venter 200 motionister, som løber med på
de sidste 5 kilometer. Her i blandt er flere hjertebørn og deres familier.
Interesserede er velkomne til at løbe med fra søen kl. 12:15 og til hospitalet i Skejby.
De løber fra parkeringspladsen på Byleddet, hvor de gerne vil have støtte fra
interesserede. Det er 14 kilometer, som kommer til at foregå i et roligt tempo. Der er
dog også mulighed for at slutte sig til senere, så man løber med de sidste 5 kilometer
fra Storcenter Nord.
Tidsplan:
0:00 Ultraløberne starter fra parkeringspladsen ved Byleddet, Brabrand
12:15 Efter 100 kilometer løber de sammen med 35 løbere til Storcenter Nord
14:00 Cirka 200 løbere løber sammen mod hospitalet i Skejby
15:00 Efter 114 km i løb overrækker ultraløberne 175.000 kr. til Hjertebørnene.
Læs mere på løbernes hjemmeside www.kuul.dk
For yderligere information, kontakt Henrik Schriver, KUUL, telefon 5214 9003

