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Kære læser,
Du sidder nu med vores første 
nyhedsbrev for sæsonen 2017. Du 
vil i dette nyhedsbrev kunne læse om 
nogle af vores forskellige tiltag, som 
vi gør i år – nogle er i gang og andre 
følger vi op på igennem året. 
 Gældende for DR2017 Team 
Bodenhoff er, at vores indsamling til 
børn med kræft fortsætter helt frem 
til december i indeværende år.
 Styregruppen har allerede 
haft de første møder omkring 
planlægning af forskellige events og 
talt om muligheder for nye tiltag, 
som vi forventer at holde i løbet 
af 2017. Første event er allerede 
holdt, nemlig en cykelevent den 
25. marts i Hillerød. Du kan læse 
mere om denne event andetsteds i 
nyhedsbrevet.  Af andre tiltag kan vi 
allerede nu røbe, at der i september 
bliver afholdt en Go Cart Grand Prix 
i Ballerup Go Cart Center. 
 Vi vil også holde foredrag omkring 
DR2017 Team Bodenhoff, hvis der 
opstår interesse for det. Samtidig 
vil vores styregruppemedlem, Jens 
Veggerby, holde foredraget ”Blind 
tillid” om sin tid med Stein Bagger. 
Disse muligheder kommer som 
udgangspunkt til at foregå på vores 
cykeltur i august.
 Tegning af tøjdonorer for 2017 er 
nu afsluttet og vi er meget tilfredse 
med resultatet. Der skal lyde en stor 

tak til alle sponsorer, som har bakket 
op. 
 Selve cykelturen i 2017 foregår 
i perioden fra mandag den 7. 
august med start i Lynæs til tirsdag 
den 15. august med afslutning i 
Frederiksværk, hvor vi sædvanen tro 
slutter på Nordtorv. 
 Vi glæder os allerede rigtig meget 
til at komme rundt til de byer, som 
vil tage imod os. I år har vi valgt 
at blive transporteret til et par af 
etaperne, ligesom vi skal en tur over 
Storebæltsbroen i bil. Det giver så 
meget mening for os, at komme til 
de byer, som vi har lavet aftaler med 
på forhånd og hvor vi vil være til 
stede, holde foredrag og meget mere.
 Vi håber også at mange andre vil 
cykle med på en etape eller flere, 
hvor der snart vil blive mulighed for 
at tilmelde sig. Du deltager ved at 
donere kr. 300 til Børnecancerfonden 
via DR2017. Du vil herefter kunne 
cykle på den cykel, du har det bedst 
med og i det outfit du har lyst til at 
vise frem.  
 Det glæder os også rigtig meget, 
at vi som nævnt har fået Jens 
Veggerby med i styregruppen og 
Jens vil også cykle med på de fleste 
etaper, når vi hopper på cyklen 
til august. Vi må erkende, at vi 
med Jens’ tilsagn om deltagelse 
i projektet, har fået en kapacitet 
med på Team Bodenhoff, som 

virkelig er med til at gøre en forskel. 
 Arbejdsgruppen i Tinglev har fået 
produceret vores helt egen vin, som 
er en Zinfandel fra Californien. Her 
har vi fået trykt vores særlige label 
på   flaskerne, som vil blive udbudt 
på auktion i løbet af året.
 Når man sejler med Scandlines 
færgerne mellem Danmark og 
Tyskland, vil du kunne opleve, at der 
er opsat indsamlingsbøtter her, lige 
som vores indsamlingsbøtter står i 
Scandlines Bordershops. Har man 
lidt overskydende penge fra rejserne 
til udlandet, er du velkommen til 
putte dem i bøtterne.
 I juni holder vi et stort skoleløb i 
Halsnæs og glæder os over den store 
opbakning her, hvor man vil mindes 
en af skolekammeraterne, som 
desværre mistede livet til kræften i 
2016.
 Der arbejdes rundt omkring i 
landet på tiltag i forbindelse med 
projektet, og vi er spændte på, om 
vi kan donere et lignende beløb som 
i 2016, hvor vi på et pressemøde i 
december 2016 kunne overrække 
direktør i Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon Nielsen og 
ambassadør Bubber et beløb på 
961.296,41 kr.
 Alle midler vi indsamler går 
ubeskåret til børn med kræft og 
deres familier. Med disse midler kan 
vi være med til at gøre en forskel 

og give børnene og deres familier 
mulighed for ”aha-oplevelser”, når 
vi støtter projekter som ”unge-
aftener”, hvor børnene kan være 
sammen med ligestillede kræftsyge 
børn. Er der behov for elektroniske 
hjælpemidler, så man under 
isolation i hjemmet kan komme i 
kontakt med skolekammeraterne, 
er der også mulighed for at bruge 
nogle af pengene til indkøb af 
f.eks. en tablet eller en smartphone. 
Børnecancerfonden har taget et nyt 
tiltag i brug, hvor der arbejdes med 
psykolog- og socialrådgivning, og 
hertil bruges også nogle af de midler, 
vi indsamler.
 I det hele taget har vi et 
fortrinligt og meget tæt samarbejde 
med Børnecancerfonden, hvor 
også DR2017 Team Bodenhoffs 
bankkonto og MobilePay konto 
administreres. 
 Skulle man have spørgsmål 
omkring DR2017 Team Bodenhoff 
og/eller have lyst til at støtte vores 
indsamling til børn med kræft, er 
man velkommen til at sende en mail 
til Kurt Elmegaard på e-mail: kurte.
elmegaard@gmail.com.
 Med disse ord vil vi understrege, 
at vi glæder os til at møde familien 
Danmark på vores tur rundt i 
Danmark, både når vi cykler og når 
vi på andre måder får mulighed for 
det. 

af Kurt ElmEgaard

Dr2017 TeAM BODeNHOFF 
er I FUlD GANG

DANMArK rUNDT 2016 TUreN TIl FOrDel FOr

Du kan støtte Børnecancerfonden direkte på MobilePay 21 78 30 33

Arkivfoto 2016



scANlINes OPsTIller 99 
INDsAMlINGsBøTTer

I 2016 besluttede Scandlines at støtte indsamlingen til børnecan-
cerfonden ved at opstille indsamlingsbøtter på de tre danske 
færger, der sejler på ruten Rødby-Puttgarden. René Rasmussen, 
der er ansat som tømrer på en af disse færger, havde året forinden 
cyklet København-Prag og var dermed blevet en del af det netværk, 
der knokler for at støtte kræftramte børn og deres familie. Med seks 
millioner passagerer på ruten årligt var indsamlingsbøtterne et godt 
udstillingsvindue. 
 ”Jeg cyklede selv de 1.279 km i Danmark Rundt 2016 og var 
med til at indsamle tæt på en million kroner til børnecancerfonden. 
Herfra kom næsten 20.000 DKK fra Scandlines-færgerne. Det er en 
rigtig god fornemmelse at hjælpe mennesker i en svær situation og 
dermed være med til at gøre en forskel,” fortæller René Rasmussen, 
der derfor også var klar til at støtte op om Danmark Rundt 2017. 
 I 2017 vil der væreopstillet i alt 99 indsamlingsbøtter på de 
otte Scandlines-færger og to BorderShops. ”På den måde hjælper 
Scandlines og vores kunder Danmark Rundt 2017 til at hjælpe 
Børnecancerfonden,” fortsætter René Rasmussen, der selv deltager 
i Danmark Rundt 2017 det omfang, jobbet og ferieplanlægningen 
tillader det. 

rONNI GArNer – åreTs sANGer 
OG sANGsKrIver På Dr2017 TeAM BODeNHOFF

  ”Kun med hjertet kan man se rigtig, - det væsentlige er usynlig 
for øjet”  Sådan lyder et citat fra Den lille Prins, og er nok den bedste 
måde at beskrive Ronni på. Ronni ser med hjertet, som man både 
kan høre og føle, når man lytter til sangen ”Aldrig Gi´ Op” For det 
handler om at få det bedste ud af livet, nyde nu’et og aldrig no-
gensinde give op. Det er det som sangen og fællesskabet omkring 
DR2017 Team Bodenhoff ønsker at give indtryk af.
 Det bliver selvfølgelig langt lettere, når man har nogen at læne 
sig op af, og nogen at støtte sig til og nogen at tale med. Det vil i høj 
grad være med til at tegne det samlede billede, af en stor del af det 
vi står for her i Danmark Rundt, - nemlig sammenhold om at hjælpe 
syge børn. 
 Ronni Garner, der også var med ved bl.a. støttekoncerten for 
Danmark Rundt 2016 siger:  ” Det er en ære for mig, at være med 
igen i år, og jeg er stolt over at have fået muligheden for at skrive 
årets sang. Der står fantastiske mennesker bag dette projekt, 
og børn med kræft ligger mit hjerte meget nært. Sammen med 
DR2017 Team Bodenhoff, vil vi gøre en forskel for børn med kræft, 
og hjælpe børnene med at få sig et liv, - også midt i deres traumati-
ske hverdag”.                                        www.ronnigarner.dk

Vi er glade for at den tidligere cykelrytter, Jens 
Veggerby, er indtrådt i vores styregruppe. Jens har 
allerede markeret sig positivt, og har vist sig at 
være en lige så stor ildsjæl, som os andre i grup-
pen. Og så kan han samtidig tilføre en del profes-
sionalisme i forhold til at arrangere en cykeltur. 
 Foruden at lægge kræfter i arbejdet med 
DR2017 vil Jens også cykle med på de fleste 
etaper, når vi cykler til august. Jens stiller også op 
til nogle foredrag på udvalgte steder, hvilket vi vil 
orientere mere om på vores facebook: Danmark 
Rundt 2017 Team Bodenhoff.

JeNs veGGerBy & vsOK
Direktør i VSOK. Jens Veggerby (f. 1962) kørte i 
16 år som professionel cykelrytter. Startede som 
7-årig i klubben ABC og fik hurtigt smag for den 
to-hjulede. I 1982 flyttede han til Italien for at 
bliver professionel. Senere boede han i USA og 
Belgien. Bedrifterne tæller bl.a. 5 Giro D’Italia, 2 

Tour de France og samtlige forårsklassikere. Det 
blev til 125 6-dagesløb og 13 sejre. Har kørt for 
Fanini, Vini Ricordi og 7-Eleven, sidenhen spon-
soreret individuelt. I 1999 dannede han manage-
mentfirmaet VSOK, der har en bred palet af aktivi-
teter inden for cykling i sin portefølje. Forhandler 
sponsorater til både firmaer og private, ligesom vi 
er agent- og management-bureau for professio-
nelle sportsfolk. VSOK arrangerer motionscykelløb 
og laver VIP-events i hele Danmark, og sammen-
sætter eksklusive rejser og Bike Camps med fokus 
på cykling, speciel-designede cykeltrænings-pro-
grammer for firmaer og private og holder foredrag 
og peptalks om mod, motivation og viljestyrke. 
VSOK er en markant profil indenfor markedsføring 
af dansk cykelsport.  VSOK er at finde på de fleste 
store sportsmesser, hvor de profilerer deres akti-
viteter, ligesom de er specialister i merchandise og 
specialdesign af cykeltøj- og udstyr.

www.vsok.dk

JeNs veGGerBy NyT MeDleM I sTyreGrUPPeN FOr Dr2017

Det er med glæde, at vi 
kan præsentere årets 
musiker og sangskriver 
til DR2017 Team Boden-
hoff. I år 2017 er sangen 
skrevet og sunget af 
Ronni Garner. Sangen har 
titlen: ”Aldrig Gi´ Op” som 
understøtter det vi 
kæmper for, - nemlig 
børn med kræft: 
 Ronni har et stort 
netværk som følger ham 
i tykt og tyndt. Hans 
potentiale er stort, og 
hans performing er 
indiskutabel.



Den 17. august 2015 efter lægebesøg, bliver Emil indlagt på Åbenrå 

sygehus med ondt i maven, og samtidig har krop og øjne en gul farve.

 På sygehuset melder de i første omgang, at det er en virus. Emil 

bliver straks undersøgt for kyssesyge m.m, og får taget en masse 

blodprøver. Den 22. august viser blodprøverne tegn på ’en eller anden 

blodsygdom’.Vi bliver herefter sendt til Odense Universitets Hospital, 

hvor de dagen efter er sikre og kan konstatere, at Emil har fået 

blodkræft - også kaldet Leukemi (ALL).
 Der går en hel uge før de kan komme i gang med kemoen, da det ikke er 

normalt man bliver gul i øjnene ved denne sygdom. Inden kemo vil lægerne 

have styr på og være sikre på, at Emil ikke fejler andet. Lægerne kan 

konstatere, at der findes 7 tilfælde som Emils i hele verden, heraf 

6 tilfælde i USA – altså hvor man er gul i øjne og på krop samtidig 

med leukemien.Alle prøver blev sendt til USA, og det viser sig nu, 

at Emil har mange af de syge celler, som sidder i leveren foruden i 

knoglemarven.
 De første 100 dage er vi stort set indlagt hele tiden, og er kun 

hjemme 2-3 døgn ad gangen, da der hele tiden kommer noget nyt til 

omkring sygdommen. Emil har ofte feber, forstoppelse, og rigtig mange 

blister og sår i munden, samt vabler på fødderne pga. de skrappe 

kemokure.Emil får desværre skimmelsvamp på lungerne, sammenklappet 

lunge, væske i lungerne, og må drænes for 2 liter væske.Pga. svampen 

i lungerne, måtte vi dagligt køre til sygehuset for at få medicin, og 

efter et år på svampemedicin, er Emils nyrer så medtaget at de kun 

fungerer 50 %. Emil får herefter piller i stedet for medicinen. 

 En af de kemotyper der gives, ødelægger nerverne i hans ben, som 

betyder at Emil må ligge i sengen i mange dage, fordi han stort set ikke 

kan gå. Hver gang Emil skal på toilettet og vaskes, skal han have hjælp.

Efter et par måneder, er appetitten helt væk, og Emil begynder nu at få 

sondemad for at kunne holde vægten. Håret er også faldet af, og Emil 

indtager nu mindst 17 piller hver dag. Det er en frygtelig oplevelse, 

når man aldrig tidligere har været afhængig af piller ud over måske et 

par panodiler om året. Men med en fantastisk stædighed, et godt humør og en god fysioterapi, 

kan Emil efter et halvt år forlade den kørestol han har været bundet 

til. Efter et år med rigtig mange indlæggelser, er Emil færdig med de 

mange intensive kemokure, og er nu på vedligehold, dvs. kemopiller i de 

næste halvandet år. Endelig er Emil så langt i sin behandling, at han kun skal komme til 

kontrol én gang om måneden i Odense. Det er en lettelse for alle, efter 

at vi har kørt til Odense Universitets Hospital mindst to gange om ugen 

og i alt mere end 30.000 km på landevejen.
 Vi kan nu med glæde konstatere, at Emil stille og roligt er ved at 

få ’sit liv’ tilbage, og nu kan deltage i de fleste skoletimer. Men Emil 

kan stadig ikke deltage i idræt, da hans akillessene er for stram til 

at kunne udøve motion, men det trænes der på.
 I hele forløbet har hans venner og klassekammerater været fantastiske 

til at sende breve, video, sms m.m. og er sågar kommet på besøg når det 

har været muligt.  Emil og vi som familie, har været utrolig taknemmelige for den støtte 

vi har modtaget alle steder fra.
Mange hilsener fra Emil og hans familie

DANMArK rUNDT 2017 BesøGTe FAMIlIeN KeTelseN
Claus Bodenhoff har besøgt familien Ketelsen i april 2017, og det er glædeligt 
at kunne både se og mærke, den store fremgang der hersker omkring Emils 
sygdom. Her sidder en tilsyneladende frisk ung mand med et bredt smil, men 
også med en forsigtighed over, hvad der stadig kan ske. Emil har i starten 
af februar været ramt af en lungebetændelse, og der kan stadig være risici 
for yderligere pga. det nedsatte immunforsvar, som kan drille Emil i det 
kommende år, hvor alle håber Emil slipper af med sin grimme sygdom.
 Med omkring sig i det daglige har Emil sin kærlige familie og sammen på 
deres smukke gård i idyliske Skovby på Als, som tegner rammen omkring 
Emils fortsatte kamp, for at komme af med sin kræftsygdom. Man mærker 
et hjerteligt familieskab, hvor alle bakker op og sætter indsatsen for at hjælpe 
Emil højest på deres dagsorden på trods af, at man også har rigeligt at se til 
med bageriet i Skovby, som familien driver i det daglige.
 Vi er super glade for at kunne præsentere Emil som vores ambassadør 
for Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff, og vil glæde os til at man kan 
møde Emil på landevejen og hvor det ellers er muligt?

Styregruppen sender de kærligste hilsener 
med ønsket om et godt helbred til Emil og hans familie

AMBAssADør eMIl KeTelseN
15 år, sKOvBy, Als

DR2017 Team Bodenhoff 
afholdt i samarbejde med 
FysioDanmark i Hillerød 
lørdag den 25. marts årets 
cykelevent til fordel for 
kræftramte børn via Bør-
necancerfonden.
 Det blev en rigtig god og 
dejlig formiddag, hvor mere 
end 40 mennesker var mødt 
frem for at støtte det gode 
formål.
 De første 2 timer af de i 
alt 4 timers spinning, blev 
ført an af den tidligere ver-
densmester for hold, Jørgen 
Emil Hansen. Så var tempoet 
ligesom slået an. Tusind tak 
Jørgen Emil, fordi du igen i år 
stillede op. 
 De sidste 2 timer var det 

så Lars Mitch Fischermanns 
tur til at få vores puls op på 
maks. Og Lars skal natur-
ligvis også have en stor tak 
med på vejen. 
 Vi havde under dagens 
event fornøjelsen af musiker 
Georg Forchhammers dejlige 
underholdning med sin gui-
tar. En stor tak til dig , Georg 
Forschhammer, fordi du også 
ville bakke op om projektet.
 Efter hver time, var der 
præmieuddeling for flest 
kørte kilometer pr. time. Vin 
og champagne blev uddelt. 
En stor tak til Holte Vinlager 
i Hillerød for sponsering af 
de dejlige flasker. Hoved-
præmien til den cykel som 
havde kørt flest kilometer i 

alle timerne til sammen, var 
en sponseret vase fra Kähler. 
En stor tak til HW Homeware 
Isenkram i Lyngby og Martin 
Meelby for at donere denne 
vase.
 Undervejs var der dejlige 
sandwich og fiskefrikadeller 
til at stille sulten. Dette trag-
tement blev igen i år leveret 
af Holte Fiskehandel. Tusind 
tak til Niels Bendtsen.
 Endelig en stor tak til 
FysioDanmark i Hillerød for 
et godt samarbejde igen. Det 
var så 3. år i træk man stil-
lede op og lagde lokaler og 
sjæl i dette arrangement.
 Kurt Elmegaard fra styre-
gruppen fortæller: ”At se så 
mange mennesker være med 

cyKeleveNT TIl FOrDel FOr Dr2017 
HOs FysIODANMArK I HIllerøD

til at gøre en forskel til fordel 
for de børn, som ulykkeligvis 
er ramt af cancer gør mig 
godt. Jeg sender de varmeste 
tanker til børnene der lige nu 
lider og jeg ser frem til 2018, 
og et fortsat samarbejde med 
FysioDanmark i Hillerød”. 
 Næsten 1.400 kilometer 
blev der trampet igennem og 
i alt 12.250 kr. blev indsamlet 
til Børnecancerfonden.



Så kom solen endelig og sendte Team 
Bodenhoff-rytterne på landevejen til endnu 
en stor indsats for børn med kræft. I Bør-
necancerfonden er vi også i fuld gang med 
at støtte kræftsyge børn og deres familier. 
Til maj sender vi årets første hold familier 
af sted til Mallorca på rekreationsophold. I 
alt får ca. 50 familier med kræftsyge børn 
et La Vida-ophold i 2017, hvor de kan 
være sammen som familie og få et vigtigt 
pusterum midt i en hverdag med sygdom og 
bekymring.
 Sidste år var bl.a. 7-årige Isabella af sted 
sammen med sin lillebror Mads og deres for-
ældre. Et halvt år forinden var Isabella ble-
vet færdig med 2,5 års behandling for akut 
leukæmi (ALL) og overgået til den 5-årige 
kontrolfase. Isabellas leukæmisygdom var 
i højrisikogruppen, og hun var indlagt i næ-
sten halvandet år under sin behandling pga. 
alvorlige bivirkninger. Rekreationsopholdet 
gjorde en stor forskel for familien, fortalte 
Isabellas mor under opholdet:
 ”Det har været sindssygt hårdt at være 
familie de sidste tre år, men vi har fået et 
kæmpe skud energi af at være sammen som 
familie hernede om en masse gode ople-
velser. Man glemmer hurtigt, hvordan det er 
at være fire, når man som familie er splittet 
mellem hospitalet og livet derhjemme”.
 I december oprettede Børnecancerfon-
den et nyt psykosocialt tilbud til familierne: 
FAVN. Her kan både børn med kræft, deres 
søskende og forældre få psykologhjælp, og 
siden december har FAVN hjulpet 41 fami-
lier på tværs af Danmark med akutsamtaler, 
individuel rådgivning eller fælles forløb. 
FAVN tilbyder også socialrådgiverbistand og 
sorggrupper for forældre, som har mistet et 
barn til kræft. 
 Disse vigtige tilbud kan vi kun give 
familierne takket være engagerede ildsjæle 
– som Claus og resten af det super engage-
rede Team Bodenhoff. Og selvfølgelig alle 
jer derude, der støtter op om Team Boden-
hoffs indsamling rundt i Danmark.
 Tusind tak, fordi I støtter børn med 
kræft. Vi håber på gode heppekor og med-
vind på landevejene igen i år.

Marianne Benzon Nielsen
direktør

HIlseN FrA  
BørNecANcerFONDeN

lOKAle OG GlOBAle
Med 19 hoteller rundt om i Danmark er Best 
Western Hotels & Resorts en hotelkæde, der 
repræsenterer hele landet. På verdensplan 
er der desuden mere end 4.000 hoteller, og 
fælles for hvert af dem er, at de er privat 
ejet og drevet. Hvad end du er på moderne 
storby-hotel i USA, et tropisk resort i Asien 
eller eksempelvis et traditionsrigt skandina-
visk hotel, så vil du altid få en oplevelse med 
et unikt og lokalt præg. 

HOTeller MeD PersONlIGT 
eNGAGeMeNT 
Fælles for samtlige hoteller er ligeledes, at 
der bag hvert hotel er ildsjæle, der tager 
ansvar for at drive og udvikle hotellet i lige 
netop deres lokale område. Netop denne 
mentalitet skaber også den oplagte sam-
menhæng til DR2017 Team Bodenhoff, 
hvor passion er drivkraften for at skabe 
resultater.

Et kendetegn for de hoteller, der indgår i 
Best Western Hotels & Resorts, er også, 
at de er en engageret aktør i den by eller 
kvarter, som de indgår i. Dette kommer 
ofte til udtryk ved at hotellet er involveret 
i det lokale forenings- og forretningsliv, 
hvilket er yderst relevant i forbindelse med 
den indsats og det bidrag, som hotellerne 
er opsatte på at levere til DR2017 Team 
Bodenhoff.

POPUlærT HOs cyKelryTTere
At der i Danmark findes ”Best Western”-
hoteller fordelt over hele landet, gør netop 
denne hotelkæde til et oplagt pejlemærke, 
når en cykelrute skal planlægges. Med 
forholdsvis korte afstande mellem de byer 
hvor hotellerne er placeret, så er det nemlig 
muligt for cykelryttere på alle niveauer at 
være med; hvad end det er fra Frederiks-
havn til Svendborg, tværs over Danmark 
eller eksempelvis en lidt kortere rute langs 
Gudenåen.

Se mere om de danske hoteller, og hvor du 
finder dem på: www.bestwestern.dk

TOPsPONsOr
BesT WesTerN HOTels

Behandlingscenter Tjele er en privat institu-
tion, der siden 1990 har tilbudt behandling 
af alkohol-medicin- og hashmisbrug. Over 
årene har centret behandlet mere end 
10.000 afhængige og deres pårørende. Be-
handlingen på Tjele foregår efter Minneso-
tamodellen, der er udbredt over hele verden, 
og som har hjulpet mange mennesker og fa-
milier til et godt og værdigt liv. I dag er Tjele 
landsdækkende med fem døgnbehand-
lingscentre – fire i Jylland og et på Sjælland. 
Dertil kommer en veludbygget udslusnings-
afdeling og en afdeling for pårørende. Tjele 
har endvidere et landsdækkende ambulant 
tilbud med afdelinger i København, Odense, 
Kolding, Aarhus og Aalborg. Endelig er der 
tilbud om gratis ambulant behandling af 
ludomani i København og Aarhus.

FAMIlIeTIlBUD
Afhængighed påvirker hele familiens trivsel 
i negativ retning. Derfor har Tjele et meget 
omfattende familieprogram med pårørende-
tilbud, der bl.a. giver en øget indsigt i de rol-
ler, et familiemedlems afhængighed tvinger 
de øvrige pårørende ind i. Der er tilbud til 
både voksne og børn. I Jylland har centret 
fået statsstøtte til et stort anlagt program, 
De små Skuldre, der tilbyder hjælp til børn 
og unge fra misbrugsfamilier.

PersONAle
Behandlingscenter Tjele prioriterer en stærk 
faglig profil. Medarbejderne er alle velud-
dannede inden for deres område. Perso-
nalestaben tæller bl.a. læger, psykiaterer, 
sygeplejersker, psykologer, afhængigheds-
rådgivere og vagtpersonale.

TOPsPONsOr
BeHANDlINGsceNTer TJele

Som Danmarks ældste og største 
behandlingsinstitution glæder Tjele 
sig over igen i år at være topsponsor 
for DR2017, denne helt fantastiske 
cykeltur rundt i landet. Vi glæder os 
også til at modtage rytterne på vo-
res center, Langsødal, lige ved den 
smukke Tjele Langsø. På gensyn til 
august og rigtig god tur.



sTyreGrUPPeN DANMArK rUNDT 2017
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2015 og 2016
Merete Møller, grafiker med ansvar for hele den grafiske linje og sociale medier Danmark Rundt 2015 og 2016
Vagn W. Sørensen, tidligere servicechef på Team Rynkeby, Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2016
Kurt Elmegaard, tidligere rytter på Team Rynkeby, Øresund. Cyklede Danmark Rundt 2016
Jens Veggerby, tidligere cykelrytter og direktør. Ejer af virksomheden ”Veggerby Sport og Kultur”
Bernd Søndergaard, som var en stor inspiration og arbejdskraft i Tinglev i 2016
Ken Berkowitz, aktivitetsgruppen i Køge, som støttede op om Danmark Rundt 2016
Henrik Aslund Pedersen, tidligere rytter på Team Rynkeby, Vordingborg. Revisor for Børnecancerfonden
René Rasmussen, Nakskov, som cyklede med på Danmark Rundt 2016
Gert Christensen, Grenå, som stod for en flot indsamling på Djursland i 2016
Birgitte Krohn, Krohns Køkken, Køge

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interessenter.  
Abonnement tilsendes via tilmelding på facebook: Danmark Rundt 2017 Team Bodenhoff

ReDAkTøR                        GRAFISk TILReTTeLÆGGeLSe
Claus Bodenhoff | Maagevej 15 | 3300 Frederiksværk | Mobil +45 21682068 bodenhoff8@gmail.com                 Merete Møller Grafisk Design | www.meretemoller.dk
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