
1

DANMARK RUNDT 2018
TEAM BODENHOFF

DANMARK RUNDT 2018 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 1 - AUGUST 2018

KÆRE LÆSER,

Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff er et velgøren-
hedscykelhold, der på fjerde 
år indsamler midler der 
går ubeskåret til børn med 
kræft og deres familier. Der 
er således ingen udgifter til 
administration, da det hele 
beror på frivilligt arbejde.

Sammen med deres familier 
har de syge børn brug for 
en ’aha-oplevelse’ i deres 
hverdag, hvor håb kan føles 

så langt væk, men hvor en 
enkelt solskinsdag i et trau-
matisk sygdomsforløb kan 
betyde så uendelig meget i 
en positiv retning.

Vi er som udgangspunkt 
en lille gruppe ildsjæle, der 
har valgt at bruge vores 
fritid til at gøre en forskel. 
Vi har valgt at kalde vores 
tur: Danmark Rundt 2018. 
Ikke for at sammenligne det 
med et andet og langt større 
koncept, men for at fortælle, 
at vi gerne vil rundt i hele 

Som nævnt går hver 
en krone til børn med 
kræft. Det sker via 
et samarbejde, vi har 
indgået med BCF. Det 
er også hos BCF, vi har 
vores konto, så pengene 
går direkte hertil:

Reg.nr.: 4183
Konto-nr.: 11659837
eller
MobilePay: 21 78 30 33

landet, for at hjælpe og for 
at fortælle, at kræft rammer 
børn overalt. Både i byerne 
og i landets yderste kroge. 

2015 blev Danmark Rundt 
kørt første gang med blot 
en enkelt rytter. Her blev 
det indsamlede beløb på 
468.000 kroner. I 2016 var 
vi flere, og her nåede vi et 
indsamlet beløb på 961.000 
kroner. I 2017 var vi stort set 
samme personer som året 
før, og nåede et beløb på 
845.000 kroner.
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Allerede på den første tur 
rundt i landet i 2015 kom 
der flere interessenter til, og 
snart kunne der stiftes en 
forening med egne vedtæg-
ter. I dag sidder vi seks per-
soner i en styregruppe, som 
består af følgende personer:

Bernd Søndergaard, Tinglev, 
Rene Rasmussen, Nak-
skov, Jeanett Westergaard, 
Holbæk, Gert Christensen, 
Djursland, Kurt Elmegaard, 
Hillerød, Merete Møller, Fre-
densborg, og Claus Boden-
hoff, Frederiksværk.

Vi er desværre nødt til at ac-
ceptere, at også børn bliver 
ramt af kræft. Men vi kan 
gøre en forskel ved blandt 
andet at bruge de indsam-
lede midler til ting eller ople-
velser, som de syge børn kan 
få glæde af i en svær tid.

Eksempelvis kan pengene gå 
til en tablet, hvor det syge 
barn bliver isoleret i hjem-
met - langt fra skolekamme-

rater og venner. Vi støtter 
også forkælelsesophold for 
familier i forbindelse med, 
at de har mistet et barn. 
Og som noget nyt støtter vi 
også et nyt tiltag hos BCF, 
nemlig psykologhjælp.

Vi har indgået protektorater 
med følgende personer: 
Kim Vilfort, tidligere fod-
boldspiller, Lasse Svan, 
håndboldspiller, Michael V. 
Knudsen, håndboldspiller, 
Hans Lindberg, håndboldspil-
ler, tidligere håndboldspiller, 
Anders Dahl Nielsen, Anders 
Bircow, skuespiller, Charlotte 
Bøving, læge og tidligere 
cykelrytter, Jesper Skibby.

I 2017 var Emil Ketelsen, 
Skovby, Als ambassadør for 
Danmark Rundt: Emil var på 
vej ud af et kræftforløb og 
kunne fortælle sin livsbe-
kræftende historie. Han har 
det efter omstændighederne 
godt og er snart helt rask 
igen, og godt i gang med sin 
uddannelse.

Er du interesseret i at 
høre mere om, hvordan 
du støtter, er du velkom-
men til at kontakte: 

CLAUS BODENHOFF
bodenhoff8@gmail.com
21 68 20 68

Har du et ønske om at 
præsentere dit logo i 
vores nyhedsbrev eller 
på vores Facebook, kan 
du kontakte os:

DANMARK RUNDT 2018
TEAM BODENHOFF

ALLE ER
VELKOMNE 
TIL AT VÆRE 
MED
Vi tager imod alle, som har 
lyst til at cykle med på en el-
ler flere etaper rundt i Dan-
mark. Det koster 150 kroner, 
som deltageren donerer til 
børnene. Vi tager også gerne 
imod donationer – små som 
store. Alle er med til at gøre 
en forskel. Virksomheder, 
der donerer 5.000 kroner 
eller mere, kan få deres logo 
med i vores nyhedsbrev. 

Donerer man 20.000 kroner 
eller mere, får man mulig-
hed for at få bragt en lille 
artikel om sin virksomhed og 
fortælle, hvorfor man støtter 
kræftsyge børn sammen 
med Danmark Rundt 2018 
og BCF.

DANMARK RUNDT VOKSER

Stor opbakning fra Djursland med mange ryttere og et flot beløb.
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Hele det indsamlede beløb 
som Danmark Rundt Team 
Bodenhoff har indsamlet, nu 
for 3. år i træk, går fort-
sat til børn med kræft via 
Børnecancerfonden. Ved et 
arrangement den 28. maj 
2018 i Byrådssalen i Frede-
riksværk kommune, kunne 
styregruppen bag Danmark 
Rundt Team Bodenhoff 
overrække det indsamlede 
beløb for 2017. 

Resultatet af 
Danmark Rundt 2017 
Team Bodenhoff gav 
et flot beløb på 
kr. 845.000 til 
Børnecancerfonden. 

Det er et lidt mindre beløb 
end i 2016, men alligevel 
oppe i nærheden af den 

million, som har været målet 
for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff.
Beviset på årets resultat blev 
overrakt af en af protekto-
rerne for Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, Kim Vilfort, 
som kunne glæde direktør i 
Børnecancerfonden, Marian-
ne Benzon Nielsen, med det 
flotte beløb.

TAKNEMMELIGE

Vi havde en fantastisk tur i 
2017, hvor vi fik fortalt vores 
historie og gjort opmærk-
som på vigtigheden af at 
støtte børn med kræft. Og i 
byrådsalen kunne Marianne 
Benzon Nielsen takke for 
det indsamlede beløb og 
fremhævede den betyd-
ning Danmark Rundt Team 

STORT ARBEJDE

Det er et stort arbejde at 
planlægge og gennemføre 
en tur som den Team Bo-
denhoff nu på 4. år arran-
gerer. Men når først man er 
af sted, er der også plads 
til at nyde en opmærksom-
hed, som der gives rundt på 
turen. Der er fortsat mange 
muligheder for at gøre end-
nu mere, men styregruppen 
bag Team Bodenhoff glæder 
sig over, at der stadig dukker 
nye og interessante spon-
sorer op og på deres måde 
støtter turen. Således er 
Bäko kommet med ind over, 
og til jul vil man opleve at 
kunne købe en julekalender 
hos mange bagerbutik-
ker rundt i landet. Og ved 
købet af denne julekalender, 
støtter man også Danmark 
Rundt.

Kim Vilfort, protektor 
for Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, 
overrækker direktør 
i Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon 
Nielsen det flotte 
beløb.

Bodenhoff også har for at 
udbrede kendskabet til Bør-
necancerfonden og indsat-
sen for de syge børn, deres 
familier samt vigtigheden af 
den forskning som gøres på 
området. Marianne Benzon 
Nielsen glæder sig over at 
Danmark Rundt fortsat støt-
ter og arrangerer cykelturen 
Danmark Rundt.

OVERRÆKKELSE
AF BELØBET FOR 2017

NY TUR I 2018

Efter 3 år med både start og mål i Halsnæs Kommune 
bliver fjerde udgave af Danmark Rundt Team Bodenhoff 
lidt anderledes. Således starter 2018-udgaven i Skagen, 
men man afslutter som de foregående år i Frederiksværk, 
og i år med mulighed for at gøre modtagelsen endnu 
mere festlig, da det bliver på en lørdag – den 25. august – 
kl. 12.30 på Nordtorvet.
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Det blev en skæbnesvanger 
dag den 22.februar 2015, da 
ægteparret, Maria og Jimmy 
Hasemann, måtte overgive 
deres elskede datter, Astrid, 
til den kræftsygdom som 
deres datter ikke kunne 
overvinde. En tumor i hjer-
nen kostede den 9-årrige 
Astrid livet.

Det er heldigvis ikke alle 
kræftramte børn og deres fa-
milier, som rammes så hårdt. 
Men desværre alt for mange! 
Og hvordan kunne ægtepar-
ret Hasemann overhovedet 
finde fodfæste og komme 
videre med deres liv sammen 
med Astrids lillesøster, Alma?

Astrid var det, som kunne 
betegnes som et rigtigt 
ønskebarn. Og hun voksede 
op næsten som alle andre 
børn. Det specielle ved Astrid 
var, at hun havde et enormt 
overskud til at støtte og 
hjælpe både kammeraterne 
i skolen, og dem hun legede 
med efter skoletiden. Ingen 
gik forgæves til Astrid, og 
hendes  ”givegen” kom ikke 
mindst til udfoldelse, når 
kammeraterne manglede 
nogle ting, som Astrid havde 
i behold og hun tilsidesatte 
alt for at gøre andre menne-
sker glade.

Astrid´s forældre var klar 
over, at de havde deres 
datter til låns. Sådan er det 
jo med børn, men det var 
urimeligt, at Astrid kun blev 
9 år, inden kræftsygdommen 
tog hende fra familien. 
                      

Netop udgangspunktet 
omkring Astrids evne til at 
støtte andre, var et om-
drejningspunkt for Maria og 
Jimmy Hasemann, som bandt 
dem sammen og kunne stå 
den svære tid igennem. På 
et tidspunkt, hvor Astrid var 
meget hårdt ramt af sin syg-
dom, bad hun sine forældre 
om at støtte kampen mod 
kræften. Og med den opgave 
fandt familien en fælles 
styrke, og ville gøre alt for at 
opfylde Astrid´s ønske.
 
Danmark Rundt Team Bo-
denhoff har et tæt samarbej-
de med Jimmy´s arbejdsgi-

august kl.8.00, hvorefter der 
cykles med på sidste etape 
mod Frederiksværk.
 
Inden afgang vil Marianne 
Benzon Nielsen fortælle om 
vigtigheden af at støtte børn 
med kræft, om vigtigheden 
af at der fortsat forskes i 
kræftsygdomme, og sammen 
vil vi mindes Astrid, som 
netop den 25. august ville 
være fyldt 13 år. Danmark 
Rundt 2018 dedikerer turen 
til Frederiksværk til Astrid og 
familien Hasemann.

ver, Trio Biler i Ballerup. Og 
her har vi mødt Jimmy og talt 
med ham omkring det værst 
tænkelige der kan ske for os 
mennesker, nemlig at miste 
et barn. 
 
I dag er Jimmy fattet og 
afklaret, og familien finder 
fortsat styrke i at kunne 
hjælpe andre. Derfor er det 
også helt naturligt, at Jimmy 
og Trio Biler støtter en sag, 
hvor Danmark Rundt indsam-
ler midler til børn med kræft 
og deres familier. Derfor 
inviterer Trio Biler kunder, 
medarbejdere og venner af 
huset til morgenmad den 25. 

NÅR DET VÆRSTE SKER

STØT BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 21 78 30 33 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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v/ Line Andersen, Trio Biler 

Det er blevet en hjertesag 
for de 40 medarbejdere hos 
Trio Biler at støtte Bør-
necancerfonden via Danmark 
Rundt Team Bodenhoff.

Det blev en hjertesag, efter 
at de fik en kollega, der mi-
stede sin datter Astrid på 9 
år til cancer for få år siden.

- Da vi ansatte Jimmy, vid-
ste vi godt, at han og hans 
hustru Maria havde mistet 
deres datter et halvt års 
tid før. Han talte åbent om 
det allerede ved jobsamta-
len, og vi gjorde klart for 
ham, at han her hos os ville 
møde forståelse for, at han 
kan have det svært, 
fortæller Line Andersen, der 
er HR- og kommunikations-
chef hos Trio Biler.

HELE FIRMAET 
ER MED

På det tidspunkt vidste hun 
ikke hvor engageret hele 
firmaet ville blive i Jimmys 
og hustruen Marias støtte 
til Børnecancerfonden. På 
9-årige Astrids dødsleje 
lovede Jimmy og Maria at 
støtte kampen mod kræft, og 
det har de gjort lige siden.

Det er blevet en hjertesag 
for Trio Biler, akkurat som 
det er for Astrids forældre.
Nissan- og Mitsubishi-for-
handleren er derfor også 
blevet mere og mere 
involveret og har de sene-
ste år bidraget økonomisk 
og praktisk til sponsorløbet 
Danmark Rundt. 

Ud over at medarbejderne 
selv cykler med, stiller bilfor-
handleren en bil til rådighed 
for cykelteamet under hele 
løbet. Det er også Trio Biler, 
der giver morgenmad på sid-
ste etape og betaler spon-
sorbilletten på 100 kroner 
for alle interesserede, der vil 
cykle med på slutruten fra 
Ballerup til Frederiksværk.
For hvert serviceeftersyn, 
der bestilles hos Trio Bilers 
afdelinger i Ballerup og 
Brøndby i juni, går der også 
et økonomisk bidrag til Bør-
necancerfonden.

FOKUS HELE ÅRET

- Inden Danmark Rundt 
bruger vi ekstra ressourcer 
på at skabe synlighed om 
løbet og Børnecancer-
fonden via annoncer og 
vores Facebook-side, som 
har tæt på 4.000 følgere, 
fortæller Line.

man har mistet et barn. 
Men vi vil gerne bidrage til, 
at de kan lære at leve med 
det, der er sket, forklarer 
Line Andersen.

Ledelsen hos Trio Biler 
består af kvinder, hvilket er 
højst usædvanligt i bilbran-
chen. Både den administre-
rende direktør og HR- og 
kommunikationschefen er 
kvinder.

- Måske er det medvir-
kende til, at vi har så stor 
fokus på, at her også skal 
være plads til at være 
menneske, at have følelser 
– at være ked af det. 

- Vi har en aftale med 
Jimmy om, at hvis der er 
dage, som er svære – for 
eksempel Astrids dødsdag 
og fødselsdage – så holder 
han fri. Jimmy er en dygtig 
medarbejder, og fordi han 
føler sig tryg ved, at vi har 
forståelse for hans situati-
on, så går det ikke ud over 
hans opgaver hos os. Han 
kan tage den frihed, han 
skal have, og vi bakker 100 
procent op om ham, hvis 
han har brug for at tage 
hjem. 

TILEGNET ASTRID

Når Trio Biler 25. august er 
vært for sidste cykel-etape 
af årets Danmark Rundt 
sponsorløb, er det præcis på 
Astrids fødselsdag. Hun ville 
i år have fyldt 13 år. 
Etapen er derfor dedikeret 
specielt til Astrid samt hen-
des forældre Jimmy og Maria 
og lillesøster Alma.

Det er ikke kun op til løbet, 
der er fokus på sygdommen 
og det at miste. Resten af 
året er det nemlig også helt 
legalt at tale om det svære 
emne. 

- Vi har flere medarbejde-
re, der har mistet – også 
deres børn. Vi stiller os til 
rådighed, hvis det er noget 
medarbejderne har behov 
for at tale om. Det er legalt 
at tale om vores ”engle”. 
- Vi har også erfaret, at 
man ikke skal være bange 
for at spørge ind til, hvor-
dan de har det. Tit er det 
en lettelse for folk, der har 
mistet, at få lov at tale om 
det, fortæller Line Andersen.

LEGALT AT VÆRE 
KED AF DET

- Vi forventer ikke, at vo-
res medarbejdere, som har 
mistet, ”kommer videre”. 
Det gør man ofte ikke, hvis 

NY MEDARBEJDER  GJORDE 
BØRNECANCER TIL EN HJERTESAG 
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Hvert år får 200 danske 
børn kræft, og siden 2015 
har Danmark Rundt sam-
let mere end 2,2 millioner 
ind til Børnecancerfonden. 
Indsatsen er vigtig, for som 
privat fond er Børnecancer-
fonden afhængig af andres 
støtte for at kunne finan-
siere forskning i børnekræft 
og støtte børnene og deres 
familier direkte med bl.a. 

psykologhjælp, rekreations-
ophold og legater. Det er 
denne direkte støtte, som 
pengene fra Danmark Rundt 
er øremærket til, for når et 
barn får kræft, bliver hele 
familien sat under pres.

Det kender familien Bløcher 
alt til. 6-årige Mille var i for-
året på rekreationsophold på 
Mallorca sammen med sine 

Malte har ikke villet tale 
om sine følelser i de 2,5 år, 
hans lillesøster har været i 
behandling, men på Mallor-
ca var han sammen med to 
andre brødre til kræftsyge 
børn, og her hører jeg Malte 
fortælle dem om den dag, 
Mille blev indlagt. Det var 
næsten turens højdepunkt”, 
fortæller Lill Bløcher, mor til 
Mille og Malte. 

Mille, der blev færdigbe-
handlet i juni, har også haft 
gavn af samtaler med en 
psykolog under FAVN, som 
er Børnecancerfondens psy-
kosociale tilbud, og hun har 
også fået et legat fra fonden. 
Børn med kræft og deres 
familier har brug for al den 
støtte, de kan få, under den 
nok værste krise, som famili-
er kan opleve. Derfor samler 
Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff penge ind til 
Børnecancerfondens arbejde 
til børn med kræft

forældre og storebror Malte 
på 9 år. Det var et tiltrængt 
ophold for hele familien, der 
siden Mille fik konstateret 
akut leukæmi (ALL) for 2,5 
år siden har været under et 
gevaldigt pres – ikke mindst 
for at få en hverdag til at 
hænge sammen for Malte, 
som mor Lill var sammen 
med hjemme, når Mille i 
lange perioder var indlagt 
sammen med far, Kim.

”Opholdet med Børnecan-
cerfonden betød rigtigt 
meget for os, for vi fik tid 
og ro til at være sammen 
som familie og nogle gode 
oplevelser med os hjem. 
Men lige så vigtigt var det, 
at vi var sammen med andre 
familier, der forstod vores 
liv, og det var en befrielse, at 
vi voksne både kunne grine 
og græde sammen. Børnene 
fandt også sammen på kryds 
og tværs, og de forstod 
hinanden på en særlig måde. 

HJÆLPEN NÅR FREM OG ER 
KONTROLLERET

SCANLINES STØTTER IGEN OP OM 
TEAM BODENHOFF

I 2016 besluttede Scandlines at støtte indsamlingen til 
børnecancerfondenved at opstille indsamlingsbøtter på de 
tre danske færger, der sejler på ruten Rødby-Puttgarden. 
Det samme gentager sig nu i 2018, og i år gælder det alle 
færgerne mellem Danmark og Tyskland, samt de to Border 
Shop henholdsvis i Rødby og Travemünde.

Rene Rasmussen, der er ansat som tømrer på en af dis-
se færger, har igennem de seneste 3 år været en del af 
styregruppen for Team Bodenhoff, og er dermed en del af 
det netværk, der knokler for at støtte kræftramte børn og 
deres familie. Med seksmillioner passagerer på ruten årligt 
var indsamlingsbøtterne et godt udstillingsvindue.

”Jeg cyklede selv med i både 2016 og 2017 og har været 
med til at indsamle tæt på en 1,8 mio kr. de seneste 2 
år til Børnecancerfonden. Herfra er kommet næsten 
80.000 DKK fra Scandlines-færgerne, og jeg er både 
glad og stolt over at min arbejdsgiver støtter så massivt 
op. Det er en rigtig god fornemmelse at kunne hjælpe 
mennesker i en svær situation og dermed være med til 
at gøre en forskel,” fortæller Rene Rasmussen.

v/Nicolai Eisenreich/Børnecancerfonden
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Konkurrence
Vind 1 stk.

Principia MTB

til en værdi af

12.000,- kr. 

Pris pr. lod 100,- kr.

Der sælges max 500 lodder.

Lodtrækning sker når alle 

lodder er solgt - eller senest 

den 1. december. Vinderen 

får direkte besked.

Sponsor:

Vinderød Skov 3, 3300 Frederiksværk, 

Telefon 55 34 55 02 

Pengene går ubeskåret til 

at hjælpe børn med kræft 

via Børnecanerfonden.
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Den 3. maj kl. 18.30 luk-
kede en af vores gode 
sponsorer dørene op til en 
spændende aften, hvor man 
hos Naturmælk inviterede 
til en foredragsaften, hvor 
deltagerne blev budt på en 
tappastallerken med øl, vand 
og/eller vin til. 

Alle 60 billetter var revet 
væk til denne aften, og det 
betød at der blev indsam-
let omkring 18.000 kr. til 
Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff, - og hvor hver en 
krone går ubeskåret til børn 
med kræft.

Der var lagt op til nogle 
spændende foredrag, hvor 
håndbold legenden, Anders 
Dahl-Nielsen, som er tilknyt-
tet Skjern Håndbold, stillede 
op og fortalte om sin tid 
med håndbold. Efterfølgen-
de var det den ’lokale’ Lasse 

Svan, som spiller for hånd-
boldklubben SG Flensburg 
Handewitt.

Netop denne aften, så alt 
ud til at andre hold løb med 
mesterskaberne. Og både 
Anders Dahl-Nielsen og 
Lasse Svan var indstillet på 
at blive nr. 2 i henholds-
vis den danske liga og den 
tyske bundesliga, hvilket de 
begge kommenterede på, 
da spørgsmålet blev rejst i 
salen. Men siden den suc-
cesrige aften hos Naturmælk 
ændrede dette billede sig, og 
Skjern Håndbold blev danske 
mestre og SG Flensburg 
Handewitt blev tyske mestre.

Da de to håndboldlegender, 
Anders Dahl-Nielsen og Las-
se Svan havde afholdt hver 
deres foredrag, gik vores 
konferencier, Gwyn Nissen 
på ’scenen’ og fik provokeret 

tilskud og er således afhæn-
gig af f.eks. Danmark Rundt 
2018 Team Bodenhoff, hvis 
man fortsat skal kunne hjæl-
pe børn med kræft til f.eks. 
psykologhjælp, forkælelses-
legater, feriehusophold mv.

Som nævnt blev det en 
spændende aften, og en stor 
tak til Naturmælk, som lagde 
lokale til rådighed og ud 
over en lækker tappastaller-
ken, fik deltagerne også en 
goodyback med lækkerrier 
fra Naturmælk, samt en flot 
rose fra Gasa Group, Odense.

de to håndboldspillere, som 
kommer fra hver deres tid. 
Det blev til nogle sjove sam-
menligninger og både Anders 
Dahl-Nielsen og Lasse Svan 
kunne fortælle sjove anekdo-
ter og kunne drille hinanden 
på ’den gode måde’.

Til sidst afsluttede direktør i 
Børnecancerfonden, Mari-
anne Benzon Nielsen med at 
fortælle omkring vigtighe-
den af at slutte op omkring 
Danmark Rundt 2018 Team 
Bodenhoff. Børnecancerfon-
den modtager ikke offentlige 

SPÆNDENDE CHARITY AFTEN 
HOS NATURMÆLK

NATURMÆLK OG ØLLINGEGAARD 
STÅR IGEN BAG TEAM BODENHOFF

I det sydlige Danmark lig-
ger det smukke gule meje-
ri Naturmælk, der emmer 
af historie og mejeridrift 
igennem årtier. De seneste 
24 år som et økologisk 
mejeri, hvor 33 (økologo-
er) økologiske landbrug, 
beliggende i Syddanmark 
og Fyn dagligt leverer de-
res mælk til mejeriet ved 
Tinglev. Andelshavere som 
ansatte på mejeriet er alle passionerede omkring deres 
arbejde – at fremstille og levere sunde mejeriprodukter 
med god smag. Og alle har gode holdninger til kvalitet 
samt at gøre en forskel i Fødevarer Danmark.

I 2017 opkøbte Naturmælk mejeriet Øllingegaard, som 
ligger tæt ved Skævinge på Sjælland, og her gælder det 
også om at producere økologi, der smager.

Danmark Rundt 2018 Team Bodenhoff har igennem de 
seneste 3 år haft et tæt samarbejde med Naturmælk, og 
nu Øllingegaard. Og vi glæder os over at vi igen kan blive 
illustreret på det økologiske mejeris mælkekartoner.

Anders Dahl-Nielsen, Marianne Benzon Nielsen og Lasse Svan
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Hotel Herman Bang er det 
tidligere Hoffmanns Hotel, 
grundlagt i 1882.

Hjørneejendommen er op-
ført i 1882 for købmand M. 
Olesen og en P. Hayer. Det 
siges, at huset allerede den-
gang kaldtes for Hoffmanns 
Hotel efter overtjener Mac 
Hoffmann, som må have haft 
forpagtningen.

Først i år 1900 står gæ-
stgiver Hoffmann opført i 
brandtaksationsprotokollen 
som ejer af gården, der var 
et af byens fineste hoteller.

I 1909 kommer en ny 
hotelejer til ved navn Balle 
og senere ejedes hotellet 
i en årrække af J. C. Dal-
gaard. I 1930 var hotelejeren 
igen en Hoffmann. Fløjen 
i Tordenskjoldsgade var 
blevet udvidet mod vest og 
yderligere med en fløj langs 
Th. Bergsgade til logesal 
(med hvælvet loft og søjle-
inddelte vægge med malet 
panel). Hotellet ombyggedes 
i 1943 af Einer Packness og 
i 1976 af Jørgen Andersen. 
Den gamle hjørnebygnings 
stueetage er i dag indrettet 
til butik.

I starten af 1970’erne 
overtog rederiet Stena Line 
hotellet, og drev det frem til 
1999. Her blev hotellet købt 
af en lokal revisor. Hotellet 
drives i dag af Lars Dan-
nervig. Der pågår i disse år 
en omfattende renovering, 

idet det er visionen, at Hotel 
Herman Bang i fremtiden 
atter vil fremstå som ”Byens 
Attraktive Hotel” med den 
altid personlige betjening.

Hotellet fik ved købet i 1999 
navneskift til BEST WE-
STERN Hotel Herman Bang. 
Forfatteren Herman Bang 
havde sin gang i bl.a. Sæby 
og Frederikshavn. Herman 
Bang var en af samtidens 
provokatører. Han levede et 
boheme liv og var konstant 
i pengenød. Han havde en 
god ven i Frederikshavn, 
Johan Knudsen, som havde 
Bangsbo Hovedgaard, et 
herresæde, som ligger i 
udkanten af byen i smukke 
omgivelser. Her boede Her-
man Bang i lange perioder 
og han skrev mange af sine 
bøger her. Det vides ikke 
med sikkerhed om Herman 
Bang boede på hotellet - 
kun ved vi at han ved flere 
lejligheder besøgte Gustav 
Wied, som med sin familie 
boede mange gange på 
hotellet.

Hotel Herman Bang og 
deres aktive receptionschef 
Susanna Nordentoft, har i 
2018 valgt at være et aktiv 
for cykelturen hvor der 
samles midler til børn med 
kræft via Børnecancerfon-
den, Danmark Rundt Team 
Bodenhoff. Således er der 
gjort klar til vores start i 
Skagen den 17. august, hvor 
turen går til Frederikshavn, 
og hvor der vil blive afholdt 
forskellige arrangementer. 

Vi er dybt taknemmelige 
for den håndsrækning vi 
har modtaget fra Frederiks-
havn, og ikke mindst Hotel 
Herman Bang, hvor man 
har doneret overnatning 
til de ryttere, servicefolk 
og foredragsholdere (Kim 
Vilfort, Charlotte Bøving og 
Marianne Benzon Nielsen) 
som er med fra starten den 
17. august.

En gruppe bestående af 
receptionschef Susanna 
Nordentoft, Handelschef 
Dan Kobberup, Indehaver af 
Coast2Coast, Rico Eiersted 
og indehaver af LL-Event, 
Lars Løvig, står bag alle 
arrangementerne, hvor der 
f.eks. vil blive afholdt et bør-
neløb om lørdagen den 18. 
august. Her vil direktør for 
Børnecancerfonden Marian-
ne Benzon Nielsen være til 
stede under hele løbet.

HISTORIEN OM HERMAN BANG

STØT BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 21 78 30 33 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2018 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016 og 2017.
Kurt Elmegaard, tidligere rytter på Team Rynkeby Øresund i 2015, cyklede Danmark rundt i 2016 og 2017.
Bernd Søndergaard, er ansvarlig for alt i det sydelige Danmark, og har ansvar for store dele af kommunikationen.
René Rasmussen, Nakskov, cyklede med i 2016 og 2017.
Gert Christensen, Grenå, som står med ansvar for alt på Djursland. Var med på serviceholdet i 2016 og 2017.
Jeanett Westergaard, servicechef og holdets massør. Var med Danmark Rundt i 2017.

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interesserede. 
Abonnement tilsendes via e-mail.
Se mere på facebook: danmark rundt 2018 Team Bodenhoff
Tilmelding til etaperne kan ske via: https://www.sportstiming.dk/event/5338
Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com
Grafisk arbejde udført af: HeiDisign, Heidi Abeline Jespersen


