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DANMARK RUNDT 2019 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 1 - MAJ 2019

CYKELTUREN 2018
KÆRE LÆSER,

For første gang startede vi 
vores cykeltur på toppen af 
Danmark, nemlig i Skagen. 
Flere kræfter i- og omkring 
Frederikshavn havde gjort 
en kæmpe indsats for at 
promovere vores tur i det 
nordjyske, hvor der også 
var planlagt en foredragsaf-
ten med blandt andre Kim 
Vilfort, Charlotte Bøving og 
Marianne Benzon Nielsen fra 
Børnecancerfonden. Desvær-
re blev der ikke solgt billetter 
nok hvorfor arrangementet 
blev aflyst, men cykelturen 
på mere end 100 kilometer, 

blev en god oplevelse med 
stor opbakning i byen – hvor 
ikke mindst, Hotel Herman 
Bang og Susanna Nordentoft 
gjorde en kæmpe indsats i 
samarbejde med Citychefen, 
Dan Kobberup for at tilret-
telægge hele planen i- og 
omkring det nordjyske.

2. ETAPE STARTEDE I Ebeltoft 
hvor fra vi cyklede til Grenå. 
Igen havde Gert Christen-
sen havde igenstået for et 
kæmpe arbejde omkring 
Djursland, og der blev samlet 
mere en 75.000 kr. sammen 
her. Det var kæmpe stort, at 
ankomme til afslutningen af 

Djursland Maraton, og flere 
end 425 deltagere gav et 
samlet beløb på ca. 9.000 kr. 
til Danmark Rundt.

3. etape blev kørt fra Grenå 
til Randers, og her besøgte 
vi som vanligt Gardin Lis. 
Efter 4. etape startede med 
kurs mod Behandlingscenter 
Tjele. Ca. 8 km. Inden ankom-
sten til Tjele, blev vi mødt 
af 45 unge mennesker fra 
en efterskole, som cyklede 
med på den resterende del af 
cykelturen. Et flot skue og en 
fin ankomst til Tjele, hvor vo-
res styregruppemedlem, Jan 
Nielsen, havde medbragt sin 

guitar og underholdt med 
nogle sange. Palads Hotel, 
Viborg tog igen imod os, og 
lovede at gøre det samme i 
2019.

4. etape fortsatte vi mod 
Herning, hvor vi om aftenen 
havde planlagt en foredrags-
aften på Hotel Eyde. Sam-
men med City-chefen Allan 
Christensen og Hotel Eyde 
var der aftalt foredrag med 
Charlotte Bøving og direktø-
ren fra FC Midtjylland, Claus 
Steinlein. Claus Bodenhoff 
supplerede med historien 
omkring Danmark Rundt. 
En udsolgt festsal på ca. 90 
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145 elever, som alle cyklede 
med på den sidste del af 
turen. Efterskolen havde i 
den anledning investeret i 
en t-shirt til hver elev med 
vores Danmark Rundt Team 
Bodenhoff ’s logo på ryg-
gen. Det var et flot syn, at 
se så mange dedikerede 
unge mennesker deltage på 
cykelturen bakket godt op af 
ledelsen på efterskolen.

Da vi begav os ud på 7. etape 
var det naturligvis et mål at 
cykle ind til Naturmælk, som 
igen har stået bag os med 
reklamer, foredragsaften, vo-
res logo på deres Minimælk 
karton mv. På vores tur rundt 
havde vi et super pitstop 
på Benniksgård i Rinkenæs, 
hvor vi blev modtaget med 
et overdådigt morgenbord. 
Efterfølgende blev vi taget 
godt imod på Sønderborg 
Rådhus af politikeren, Ste-
phan Kleinschmidt, som invi-
terede os ind i Rådhussalen 
hvor der blev budt på frugt 
og drikke inden vi fortsatte til 
Broager Sparekasse. Herefter 

cyklede vi videre til Als, hvor 
vi på vejen besøgte Stark, 
som donerede et pænt beløb 
til os. Hele etapen afsluttede 
vi hos bagermester Ketelsen 
i Skovby. Her var der gjort 
klar til festlig modtagelse 
med musik og lagkage mv. 
Bagermester Ketelsens søn, 
Emil, var vores ambassadør 
i 2017. På Als deltog en lang 
række motionister, som ved 
Laila’s enorme initiativ havde 
indsamlet mere end 15.000 
kr., som blev overrakt hos 
Bagermester Ketelsen.

8. og sidste etape blev kørt 
fra Trio Biler i Ballerup, hvor 
der var inviteret til mor-
genmad i bilforretningen. 
Motionscykelklubben fra 
Frederiksværk var cyklet til 
Ballerup om morgenen for at 
hente hele holdet og cykle 
os hjem til Frederiksværk, 
hvor der var gjort klar til en 
festlig ankomst med musik 
af Bandet Danmark, som har 
Jan Nielsen som frontfigur. 
De sidste 4 kilometer cyklede 
byens borgmester, Steffen 

mennesker havde købt en ta-
pas-menu og havde en rigtig 
god aften på Hotel Eyde.

5. etape startede fra Vestjysk 
Banks afdeling i Herning, 
som havde inviteret til mor-
genmad inden vi fortsatte 
cykelturen til Skjern Bank. 
Ved ankomsten til Skjern 
Bank stod marketingdirektør, 
Jørgen Dalgaard som vært 
for dejlig frokost inden vi 
hoppede i bilerne og kørte til 
Uge Lystfiskeri og Camping i 
Sønderjylland, hvor vi skulle 
overnatte de næste 2 dage.

6. etape startede lidt uden 
for Tinglev, hvor vi kørte 
rundt i det Sønderjyske. Vi 
var på besøg i 3 børnehaver, 
som alle donerede et beløb 
hver på 4.533,- kr. Musiker, 
Jan Nielsen, som cyklede 
med på turen havde igen sin 
guitar med og underholdt 
alle steder med nogle gode 
og børnevenlige sange. 
Inden vi nåede målet hos 
Tinglev Efterskole, blev vi ca. 
15 kilometer inden, mødt af 

Jensen, med, og Steffen holdt 
også en flot tale ved vores 
ankomst. Ved samme lejlig-
hed var der også taler ved 
formanden for Arresø Rundt, 
der donerede 2.500 kr. samt 
ved Kim Bang, Megaflex som 
donerede 4.000,- og opfor-
drede byens erhvervsliv til at 
gå endnu mere ind i Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff 
i 2019.

På turen rundt i Danmark var 
der omkring 800 cyklister 
som tog med på en eller 
flere etaper, og vi havde vel 
nok den bedste tur siden 
den første start tilbage i 
2015.  Således deltog flere fra 
Børnecancerfonden på nogle 
etaper, og vi mærkede en 
enorm opbakning fra mange 
på vores vej rundt i landet.  
Flere af de virksomheder 
som er blevet trykt på vores 
cykeltøj, har allerede tilken-
degivet at ville være med 
igen i 2019.

Charity-aften hos 
Naturmælk i Tinglev:
I starten af året holdt 
vi en Charity-aften hos 
Naturmælk i Tinglev. 
Her deltog protektor, 
Anders Dahl-Niel-
sen, protektor Lasse 
Svan og direktør i 
Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon 
Nielsen med nogle 
fremragende foredrag. 
Naturmælk diskede op 
med en lækker tapas 
og hertil blev der ser-
veret vin, vand og øl. 
Mere end 60 personer 
havde købt adgang til 
en totalt udsolgt og 
spændende aften.
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Det er muligt at cykle med 
på en etape eller bare dele af 
en etape, hvis du har lyst og 
mulighed. Her er der ingen 
regel for dit cykeltøj og/
eller cykel, bortset fra at du 
skal kunne cykle omkring 20 
km/t. Sidst, men ikke mindst, 
så er det vigtigt at du cykler 
med hjelm.

For at deltage skal du donere 
kr. 150,- pr. etape og hver en 

krone går ubeskåret til børn 
med kræft og deres familier.

Du kan tilmelde dig her: 
WWW-SPORTSTIMING.DK/
EVENT/6381

Vi er i øjeblikket ved at 
undersøge overnatnings-
priser, hvis man har lyst og 
mulighed for at cykle med 
over mere end én etape. Vi 
vil prøve at indhente gode 

tilbud på vores overnat-
ningssteder: Hotel Herman 
Bang, Frederikshavn, Konfe-
rencecenter, Grenå, Palads 
Hotel, Viborg, Hotel Eyde, 
Herning, Uge Lystfiskeri og 
Camping, Tinglev.

Det vil du kunne læse mere 
om meget snart, både på 
vores facebook, men også på 
sportstiming.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG 
CYKELTUREN 2019

SCANDLINES STÅR BAG DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF

På 3. år har Scandlines stået bag Danmark Rundt Team Bodenhoff, ved at opstille indsamlingsbøtter på færgerne mellem 
Danmark og Tyskland. Her har Scanlines kunder kunne donere til Danmark Rundt Team Bodenhoff, og dermed til Børnecan-
cerfonden. I 2018 blev der indsamlet mere end 34.000 kr. i disse indsamlingsbøtter, og det er derfor en glæde at vi igen 
i 2019 har indgået aftale med Scandlines, om opstilling af indsamlingsbøtter på de danske færger mellem Danmark og 
Tyskland.
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TEAM BODENHOFF FOR
8

- og din lokale Håndværksbager

Glædelig jul fra »Danmark Rundt 2018
Team Bodenhoff« for Børnecancerfonden

Pris kr. 50,-
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Må ikke skrabes

Thomas fra Brogaards Bageri 
i Tinglev mødte Claus Bo-
denhoff for nogle år tilbage 
og fik den idé, at nogle af 
Håndværksbagere fra hele 
landet skulle inddrages i en 
juleaktivitet.

I sensommeren 2018 indgik 
BÄKO DANMARK et samar-
bejde med Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, om at 
udarbejde nogle skrabe-jule-
kalendere, der kunne sælges 
hos landets Håndværksba-
gere. Her kunne deltagerne 
og kunderne vinde masser 
af præmier, som stort set alle 
sammen er oplevelsespræ-

mier. Det går godt i tråd med 
at vi samler ind, for at give 
oplevelser til de kræftramte 
børn. 

BÄKO DANMARK blev hurtigt 
overbevist om, at denne fan-
tastiske idé med en juleka-
lender måtte vi gå med ind i, 
og over et par måneder blev 
der udviklet en skrabe-jule-
kalender. Der blev hvervet 
over 150 nationale præmier 
(via Thomas Brogaard), samt 
en fribillet til UNIVERSE på 
Als, til alle der købte juleka-
lenderen. Salgsprisen for ka-
lenderen blev kr. 50,- og hele 
overskuddet går ubeskåret 

hver kalender de solgte og 
andre lavede en konkurrence 
blandt deres personale om, 
hvem der kunne sælge flest.

Nogle af Danmarks største 
herrehåndboldprofiler støtte-
de også op om projektet og 
det gav helt sikkert også no-
get salg. Claus Bodenhoff er 
bl.a. tæt knyttet til håndbold-
klubben Flensburg Handewitt 
i Flensborg. Da Paris Saint 
Germain gæster SG Flensburg 
Handewitt en tirsdag aften 
i december, var Claus hurtig 
til at præsentere dem for 
julekalenderen. Med på PSG’s 
hold er 2 danske landsholds-

til Børnecancerfonden og 
dermed til oplevelser til børn 
med kræft og deres familier. 

Vores håb med denne 
kampagne var selvfølgelig 
at samle penge ind til de 
kræftramte børn, men i den 
grad også at gøre noget for 
Håndværksbagerne, noget 
som kunne trække nogle 
kunder ind i deres butikker 
i juletiden, noget der kunne 
give dem noget good-will 
og en anderledes aktivitet til 
julehandlen. Nogle bagere 
lavede et event ud af at 
sælge kalenderne, andre gav 
et gratis bageri-produkt med 

BÄKO STOD BAG 
JULEKALENDEREN 2018
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FAKTA

• Forsiden bestod af en iøjnefaldende illustration af en 
bager-vinduesbro i den søde juletid, hvor nisserne 
kravler rundt blandt brød og kager om natten og i lige 
netop denne bagerbutik holder nisserne selvfølgelig 
cykelløb. Se illustrationen vedhæftet mail. 

• Lancering for en masse for bagere i Odense midt i 
november 2018

• Distribueret i hele landet via 4 kørende BÄKO DAN-
MARK konsulenter 

• Primært markedsført på www.baekodanmark.dk og på 
bagernes egne Facebook sider

• 128 salgssteder, Håndværksbagere, over hele landet

Oplevelsespræmier fra:
• Når kunden skrabede en bagerkringle, så har de vun-

det et produkt fra bagerens butik til en værdi á kr. 30,- 
• UNIVERSE – fribillet på alle kalendere
• Puratos Danmark – Bag for en dag, for en skoleklasse
• UNIVERSE – fribillet på alle kalendere
• Ree Park og Safari – Fribilletter og oplevelser for skole-

klasser
• Planetarium - Fribilletter
• Tivoli Friheden - Fribilletter
• SG Flensburg Handewitt - Fribilletter
• Djurs Sommerland - Fribilletter
• Kattegatcenteret - Fribilletter
• Novasol – Gavekort
• Sønderjyske Forsikring – Forsikringer til børn og 

sportsoplevelser
• BonBon Land - Fribilletter
• Randers Regnskov - Fribilletter
• Sønderborg Revyen - Fribilletter

spillere, Mikkel Hansen og 
Henrik Toft Hansen. Begge 
blev præsenteret for juleka-
lenderen. De blev informeret 
om, hvordan kalenderen er 
blevet til, og hvor den sælges 
rundt i landet mv. Alt i alt 
synes håndboldprofiler, at det 
var et super godt projekt og 
håbede på, at det fik stor suc-
ces. Mikkel Hansen og Henrik 
Toft Hansen sagde begge:

”Vi håber, der bliver solgt rigtig 
mange julekalendere, så børn 
med kræft kan få nogle gode 
oplevelser for de indsamlede 
midler omkring et fantastisk 
projekt, som vi gerne bifalder”

”Det gør én selv glad, når 
man kan se, at personen 
er rigtig glad. Så det har 
været superfedt at være 
ambassadør for Marcus og 
hjælpe ham gennem det 
her.”

Sådan siger 16-årige 
Lucas Bach Christiansen, 
der er ambassadør-ven 
for sin klassekammerat 
Marcus, der fik konstateret 
blodkræft for et halvt år 
siden. De er begge en del 
af rehabiliteringsprojektet 
RESPECT på Rigshospita-
let, hvor det indlagte barn 
bl.a. får besøg af raske 
klassekammerater. 
Da behandling af kræft 
hos børn ofte tager år, op-
lever børnene et fravær fra 
både skole og kammera-
ter. Det har konsekvenser. 
Et år efter behandlingen 
har hvert fjerde barn 
sociale udfordringer, og 
knap hver tredje får spe-
cialundervisning.

Børnecancerfonden har 
siden 2012 støttet rehabi-
literingsprojektet RESPECT 
på Rigshospitalet, der 

Vi er glade for og stolte over, 
at der var så stor opbakning 
landet rundt. 

Vi fik ca. distribueret 25.000 
kalendere over det ganske 
land. Noget mindre end 
beregnet, men vi er tilfredse 
med modtagelsen rundt om 
i landet.

I skrivende stund er Bäko 
i gang med at udarbejde 
regnskabet for salg af jule-
kalenderen, som snarest vil 
blive offentliggjort på vores 
hjemmeside og Facebook, og 
som indberettes til spillemyn-
dighed efter gældende regler.

undersøger effekten af 
at lade raske klassekam-
merater komme fast på 
besøg som ambassadører 
– også når det kræftsyge 
barn er i isolation.

Projektet er først færdigt 
i 2022. Men foreløbige 
erfaringer og resultater 
fra projektet er så overbe-
visende, at Børnecancer-
fonden har valgt at støtte 
RESPECT med yderligere 
3.2 millioner kroner, så 
børn på samtlige af lan-
dets kræftafdelinger kan 
have glæde af ambassa-
dørordningen.
 
”I Børnecancerfonden ar-
bejder vi netop på at øge 
overlevelsen og livskvali-
teten hos børnene, så det 
giver rigtig god mening, at 
vi er med til at sikre, at alle 
børn med kræft i Danmark 
kan modtage tilbuddet,” 
siger Marianne Benzon, 
der er direktør i Børnecan-
cerfonden.
 
Mange hilsner
Marianne Benzon 
Nielsen, Direktør

RESPECT
RULLES UD I 
HELE LANDET
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Efter vores datter Mille, på 
dengang 4 ½ år, igennem 
længere tid i efteråret 2015 
havde været træt, bleg, inak-
tiv, havde blå mærker, tics og 
lignende, valgte vi at opsøge 
vores læge.

Den 21. december fik hun 
taget blodprøver om for-
middagen, 2 timer efter blev 
vi sendt akut til Herlev hvor 
vi var i nogle timer, for så at 
blive sendt til Rigshospitalets 
afd. 5054 (kræftafdelingen 
for børn). Vi fik at vide, at det 
kunne være en virus og vi vil-
le vide mere næste morgen.

Den 22. december om mor-
genen lagde de Mille i narko-
se, sprøjtede kemo i hjerne 
og rygmarven og lagde et 
CVK (central vene kateter), 
samt sonde.  Alt imens dette 
foregik fik vi forældre den 
værst tænkelige besked – 
vores datter havde Leukæmi 
– kræft i blodet. Alt stod stille 
i det øjeblik – intet ville blive 
det samme igen.

Pludselig skulle vi dele 
vores familie op, far 
Kim og Mille på afd. 
5054 stue 9, mor Lill 
og storebror Malte 
hjemme i Ølstykke.

Mille fik diagnosen Leukæmi 
ALL den 23. december, imens 
Rasmus Seebach spillede 
intimkoncert i køkkenet på 
afd. 5054 som ambassadør 
for Børnecancerfonden.

Leukæmi ALL kræver 2 ½ år 
med kemoterapi og især det 
første ca. 1 ½ år er intensivt 
med masser af indlæggelser.

AMBASSADØR FOR DANMARK 
RUNDT TEAM BODENHOFF 2019

Mille - ambassadør for Danmark Rundt Team Bodenhoff 2019.
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Det gik stærkt i starten, 
en masse medicin mange 
gange i døgnet, en masse 
bivirkninger såsom at miste 
sit smukke lange lyse hår, 
opkast, smerter i knogler, 
ondt i mave og hoved. 
Udover alt det medicinske 
er der også store tab ift. at 
blive revet væk fra sit hjem, 
sin familie, sin børnehave og 
sine venner.

Under Milles forløb havde vi 
nogle udfordringer som feks. 
en overdosis af medicin, som 
krævede akut indlæggelse. 
Hun fik også store smerter 
i knoglerne som gjorde, at 
hun ikke kunne gå og måtte 
bæres og køres rundt i langt 
den største periode af for-
løbet, hun fik betændelse i 
bugspytkirtlen som er utrolig 
smertefuldt.

I den sidste del af forløbet 
hvor Mille skulle have haft 
en ”nemmere” tid, hvor det 
kun er daglig tablet kemo, 
fremfor intravenøs højdosis, 
fik hun desværre et kemo 
præparat som hun ikke tålte, 
hvilket fik hendes binyre til at 
overproducere binyrebark-

hormon – noget lægerne 
aldrig har set tidligere og 
derfor først opdagede efter 
flere måneder med daglig 
opkast og en Mille som intet 
kunne.

Mille gik desværre glip af sin 
første skoledag – og i stedet 
var hun igennem 5 forskelli-
ge scanninger for at finde ud 
af, hvad det var hun reagere-
de på. Heldigvis lykkedes det 
at finde en ny kemo til Mille 
så hun kunne få det bedre 
og gå igennem de sidste 8 
måneder af sit 2 ½ år forløb.

Den 23. juni (Skt. Hans 
aften) 2018 kl. 17.00 
tog Mille sine 3 sidste 
kemo piller.

Mens Mille var syg var vi så 
privilegerede, at kunne kom-
me ud og opleve en masse, 
med blandt andre Børnecan-
cerfonden og Foreningen 
Cancerramte Børn. De sørger 
for, at familier som os får 
mulighed for at komme ud 
og køre i seje racerbiler, kan 
låne sommerhuse, komme i 
fx teater, biograf og lign. hvor 
der ikke er smitterisiko.

Mille sammen med hendes familie, storebror Malte og 
hendes forældre Lill og Kim.

Vores familie fik også en 
kæmpe gave at komme til 
Mallorca med La Vida, som 
Børnecancerfonden forvalter. 
Et 2 ugers rekreationsophold, 
hvor ca. 10 familier med et 
kræftramt barn er af sted 
med godkendelse fra læger-
ne. (Udenlandsrejser mens 
barnet er i behandling er 
ellers, normalt, ikke mulige af 
forsikringsmæssige årsager).

Det er den mest 
fantastiske oplevelse 
og svært at beskrive 
hvor meget den har 
betydet. Det at være 
sammen med andre fa-
milier som ved præcis 
hvordan det er at have 
et barn med kræft.

Det at søskende kan bruge 
hinanden og tale om de svæ-
re ting ved at være søskende 

(skyggebarn) og Mille blev 
bedste veninder med en 
pige som ligesom hende 
havde ALL og derfor forstod 
hinanden. Og ikke mindst: 
Det at rejse sammen hele fa-
milien. Noget som især Malte 
havde savnet.

Det er vildt at sidde nu 6 må-
neder efter endt behandling 
og se på Mille. Hun går i 1 
klasse, hun leger med venin-
der, hun har meget lidt ondt 
i mave/hoved, hun elsker at 
danse og synge rundt i huset 
og lege med sin storebror. 
En pige som i 2 ½ år har fået 
”gift” dagligt og i perioder i 
doser som ville slå et voksent 
menneske ihjel – vildt.

Forløbet har forandret os, 
men ikke kun til det dårlige-
re når nu livet bød os disse 
vilkår.

KØB EN T-SHIRT
OG STØT
BØRNECANCERFONDEN
T-shirten koster kr. 150,-
Team Bodenhoff donerer kr. 29,- pr. solgte T-shirt til 
Børnecancerfonden.

T-shirten kan købes hos: Teamsportkbh@intersport.dk
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Emil blev d. 1. marts 2018 
erklæret rask efter 2½ års 
leukemi-behandling.  Det var 
en kæmpe stor dag, både for 
os forældre, men ikke mindst 
også for Emil.

Nu var Emil fri for alle sine 
piller og hyppige indlæg-
gelser, og fremtiden tegner 
lys. Tilbage er der nu kun 
en kontrol hver måned på  
Odense Universitets Hospital, 
og denne kontrol skal han 
blive ved med i 5 år, dog ikke 
så hyppigt.

Emil er fuld i gang med livet 
som teenager, og ’den kører 
på 120 km i timen’, og han 
står aldrig stille. Der er meget 
der skal indhentes, efter 
sådan en voldsom sygdom.

Da efterskolen var slut i juni 
2018, tog han arbejde hos en 
landmand, hvor han hjalp til 
med høst og pløjning.

Lige pt. arbejder Emil hos 
et tømrerfirma. Hans store 
drøm er at komme i mester-
lære som landbrugs ma-

skinmekaniker.  Så vi håber 
alle, at det vil lykkes at finde 
en plads til sommer - eller 
måske før?

Emil er trods den voldsomme 
behandling, sluppet uden de 
store mén og det er vi virke-
lig taknemlige for.
Vi skylder også en kæmpe 
stor tak til både læger og 
sygeplejersker på Odense 
Universitets Hospital og ikke 
mindst tak til Børnecancer-
fonden, som har gjort så me-
get godt for os som familie.

STATUSOPDATERING

EMIL KETELSEN
AMBASSADØR 2017/18 FOR DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF

En lille statusopdatering fra 
mig. Jeg har det skønt, nyder 
livet i 2.g på Gymnasiet i 
Aars. Det er hårdt indimel-
lem med mange lektier og 
afleveringer, men det går 
rigtig godt. 

Har nogle herlige venner og 
veninder omkring mig hver 
dag, og selvfølgelig min søde 
familie. Vi har det godt alle 
fire. 

Udover gymnasie, arbejder 
jeg stadig som svømmetræ-
ner i Aars Svømmeklub, og 
nyder hver uge at lege med 
de skønne unger. 

Jeg er også fitnessinstruktør 
i hallen i Aars, hvor jeg hver 
mandag og onsdag træner 
seksten seje damer. Lige i 
øjeblikket er jeg også fitness-
træner på en bootcamp 
‘Aars smider fedtet’ . Det er 
så fedt at hjælpe folk på vej 
og give dem motivation til et 
sundere liv. 

En fest og venindehygge 
indimellem passer jeg selv-
følgelig også med glæde. Jeg 
nyder det sociale liv, og min 
travle hverdag! 

Jeg er glad og tilfreds og 
nyder livet alt hvad jeg kan. 

MAJA IBSEN
TIDLIGERE AMBASSADØR FOR DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF

Mange varme hilsner 
MAJA

Mange hilsner fra
BIRGIT, MICHAEL OG EMIL KETELSEN
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Det er byens bedste udsigt, 
Sønderborg slot med stor hi-
storie som nabo, og Dybbøl 
banke ikke langt væk,
Sønderborg Sommer Revy 
spiller hvert sommer på ho-
tellet.  Leif Maibom er stadig 
revydirektør men er ikke 
længere på scenen, en post 
han deler med Jeanne Boel

Beliggenheden 
Smukkeste beliggenhed i en 
vanvittigt pragtfuld område, 
lige ved `fluepapiret` som 
stranden ved hotellet kende-
tegnes for i folkemunde. 
Hotellet, som har udsigt over 
Flensburg fjord og Alssund 
med de smukkeste solned-
gange til følge. Man mærker 
med det samme, når man 

træder ind ad hoveddøren 
fra Strandvej, en dedikeret 
stemning og en positiv 
modtagelse af personalet. 
Her kan man slappe af og 
nyde en i øvrigt meget aktiv 
by tæt på Universe og en 
aktiv handelsby med gågade 
og forretningscentret, som 
ligger bare 5 minutters gang 
fra hotellet.

Kundesegmenter 
Forretningsfolk, private 
30 plus, hvor alle i øvrigt 
har mulighed for at bo- og 
overnatte

Fremtiden
Hotel Sønderborg strand er 
under en rivende udvikling 
langt væk fra de dyre hotel-

udtaler, at hun er stolt over 
at være i praktik på et hotel 
der støtter op omkring 
indsamlingen til kræftsyge 
børn som ganske uforskyldt 
endnu ikke har fået lov til at 
leve et liv som deres kamme-
rater.  Her bakker hotellet op 
og på forskelligvis støtter op 
og hjælper med alt hvad der 
er muligt i forhold til opbak-
ningen til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff. `Vi opfatter 
det som en meget vigtig del 
af vores virksomheds dna, 
og er stolte over at være en 
del af Danmark Rundt Team 
Bodenhoff siger Trine.`

kæder, og hvor fleksibiliteten 
har frit råderum alene for at 
tilpasse den enkelte gæst

Sønderborg er som bekendt 
blevet målby for det enorme 
sportsarrangement Tour de 
France og hotellet er alle-
rede udsolgt til netop den 
begivenhed.

Danmark rundt Team 
Bodenhoff
Hotel Sønderborg strand har 
et stort ønske om at bl.a. at 
støtte en fundraising der til-
godeser børn med kræft og 
deres familier. ‘Trine Nielsen, 
som er under uddannelse 
som markedsføringsøko-
nom, og arbejder bl.a. med 
markedsføring af hotellet 

HVEM ER HOTEL 
SØNDERBORG STRAND

STØT BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 585837 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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Den sønderjyske smykke-
designer Claus Scheelke 
har i samarbejde med 
velgørenhedscykelholdet 
Danmark Rundt Team Bo-
denhoff skabt et armbånd 
til støtte for Børnecancer-
fonden. Hele fortjenesten 
går ubeskåret til det gode 
formål, så børn og deres 
familier kan få den støtte 
og omsorg, de har brug for 
igennem et svært syg-
domsforløb.

 - Jeg hjælper, fordi jeg 
simpelthen ikke kunne lade 
være. Da Danmark Rundt 
kontaktede mig om at desig-
ne et armbånd, vidste jeg, at 
det blev jeg nødt til at gøre – 
det er jo det mindste jeg kan 
gøre, for de børn og familier, 
som rammes af kræft, siger 
Claus Scheelke.

Armbåndet blev lanceret 
samtidig med at velgøren-
hedscykelholdet, Danmark 
Rundt Team Bodenhoff, for 
fjerde år i træk tog turen 
rundt i Danmark for at samle 
penge ind til Børnecancer-
fonden. Som et ekstra tiltag 
tog de i år kontakt til Claus 
Scheelke for at få designet 
armbåndet, som man kunne 
købe under hele turen og 
som fortsat kan købes. 
Indtjeningen fra salget går 
ubeskåret og direkte til Bør-
necancerfonden. 

- Alt både i forbindelse med 
armbåndet og cykelturen 
beror på frivilligt arbejde, så 
der er ingen administrati-
onsgebyr eller lignende, der 

sluger noget af indtjeningen. 
Det hele går til Børnecan-
cerfonden, som virkelig kan 
bruge de penge til at give 
børnene og familierne en 

trøst eller glæde i hverdagen, 
og det synes jeg personligt 
er værd at støtte, uddyber 
Claus Scheelke.

KONTAKT
For mere information 
kontakt venligst: 
Bernd Søndergaard, 
bernd7070@gmail.com

CLAUS SCHEELKE
DESIGNER ARMBÅND TIL 
EN GOD SAGS TJENESTE

CLAUS SCHEELKE DESIGNER ARMBÅND
TIL EN GOD SAGS TJENESTE 

349,-
Alle indtægter går direkte 
til Børnecancerfonden 
- der er ingen mellemled

”Jeg har valgt at støtte op 
om Børnecancerfonden, 
da jeg synes, det er et 
vigtigt arbejde de udfører, 
og at fonden har hjertet 
på det rette sted. Samtidig 
har fonden den rigtige 
indstilling til at hjælpe 
børn og familier, der har 
det svært. For mig er det 
vigtigt at give af det over-
skud, som jeg har, og jeg 
synes, at vi alle har pligt til 
at hjælpe med det, vi hver 
især kan”. 

Bubber, ambassadør for 
Børnecancerfonden
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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2019 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016, 2017 og 2018.
Vagn W. Sørensen, tidligere servicechef på Team Rynkeby Vestsjælland og Team Rynkeby Holbæk. Har cyklet Danmark Rundt i 2015, 2016 og 2017.
Bernd Søndergaard, er ansvarlig for alt i det sydelige Danmark, og har ansvar for store dele af kommunikationen.
René Rasmussen, Nakskov, er vores kaptajn, og cyklede Danmark Rundt i 2016, 2017 og 2018.
Gert Christensen, Grenå, som står med ansvar for alt på Djursland. Var med på serviceholdet i 2016, 2017 og 2018.
Jeanett Westergaard, servicechef og holdets massør. Var med Danmark Rundt i 2017 of 2018.
Jan Nielsen, sanger, cyklede med Danmark Rundt i 2018. Per Lunderød cykler med for første gang i 2019.
Svend Siewattz cykler med for første gang i 2019. Er ansvarlig for vores træningsture.

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/6381
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


