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NYHEDSBREV - JULEN 2020

 

 

Julen 2020 

 

 

Kære sponsor/samarbejdspartner 

 

Den store højtid nærmer sig som toppen på et år, der har været alt andet end hvad vi 

havde forventet og håbet på. Covid19-pandemien har vendt op og ned på mange ting i 

2020. 

Desværre er rigtig mange blevet hårdt ramt – også økonomisk. Derfor har det været en 

stor glæde, at alle vores sponsorer og samarbejdspartnere har bakket op omkring 

Danmark Rundt Team Bodenhoff til fordel for børn med kræft i samarbejde med 

Børnecancerfonden. 

Det er vi alle meget stolte og taknemmelige over, og vi værdsætter denne opbakning. 

Vi glæder os nu, til at gå et 2021 i møde, og med håbet om at vi langsomt kan vende 

tilbage til normale tider, og ligeledes med håbet om, at alle der har været presset på mangt 

og meget, igen kan få oprettet den gode hverdag man kom fra. 

Med disse ord, vil vi hermed ønske en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår og samtidig 

takke for opbakningen i 2020.  

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det nye år 2021.  

 

Med venlig hilsen 

Styregruppen Danmark Rundt Team Bodenhoff 

 

 

STØT
BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 585837 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: 

REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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Cykelholdet anno 2019

DANMARK RUNDT-CYKELTU-
REN 2020 BLEV AFLYST
Vi kan alle blive enige om, at året 
2020 ikke er blevet det år, vi hav-
de håbet på. Det har virussen Co-
vid19 gjort sig skyldig i. En virus, 
som pludselig dukkede op i Wuhan 
i Kina, og hvor vi var mange, der 
gik og troede, at denne virus ville 
forblive i Kina. Men vi kom hurtigt 
på andre tanker, og da Covid 19 i 
starten af året kom til Europa, gik 
der ikke længe inden regeringen 
lukkede Danmark ned, og gjorde 
os alle opmærksom på, at vi ikke 
måtte samles i større grupper før 
tidligst ultimo august.  Dette på 
grund af den store smittefare.

Siden 2015 har Danmark Rundt Team 
Bodenhoff cyklet rundt i Danmark, 
med det formål at samle midler til 
gode og positive oplevelser for børn 

med kræft og deres familier. Med et 
kræftsygt barn i familien, sker der 
en masse uhensigtsmæssige udfor-
dringer, og familiernes hverdag får 
pludselig et helt andet forløb end 
forventet. Det er og bliver en bela-
stende udfordring, hvor man samti-
dig ikke ved om ens barn overlever  
den stillede kræftdiagnose? Det er 
en bekymrende tid, men heldigvis 
er overlevelsesprocenten stor, men 
desværre stadig ikke 100%. Det bety-
der også en masse kørsel, når barnet 
skal transporteres til hospitalet for at 
modtage sin kemobehandling, og re-
tur hjem igen, hvor barnet som oftest 
er i isolation fra venner, skolekamme-
rater m.fl. 

Vi havde planlagt den helt store 
cykeltur i august 2020, men Coro-

na-pandemien har betydet, at vi 
måtte aflyse årets tur. Alt var ellers 
på plads for så vidt angik hoteller, 
sponsorer/donorer og cykeltøjet fra 
CRAFT og Intersport.

Turen skulle i år, lige som sidste år, 
være startet i Skagen og med afslut-
ningsetape fra Ballerup til Frederiks-
værk. Undervejs var der lavet mange 
aftaler om diverse besøg og events, 
som ville have været med til at bak-
ke op omkring vores cykeltur og ind-
samling. Vi valgte at aflyse turen, da 
udmeldingen om nedlukning kom 
fra regeringen.

Aflysning af cykelturen har betydet, 
at vi har haft lidt svært ved at opkræ-
ve de aftalte donationer med vore 
mange sponsorer mv. Vi har derfor 
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ydmygt tilskrevet alle og spurgt, om 
deres stillingtagen til den økonomi-
ske aftale vi har lavet omkring spon-
soratet, og heldigvis har stort set alle 
virksomheder indvilget i, at donere 
det aftalte beløb.

På spørgsmålet omkring deltagelsen 
igen i 2021, har alle tilkendegivet, at 
man gerne vil være med til at bakke 
cykelturen op, og dermed gøre det 
muligt, at vi kan støtte de syge børn 
med kræft, som naturligvis er helt 
uden skyld i denne corona-pandemi, 
og som vi for alt i verden ikke ønsker 
skal snydes for vores indsamlingsind-
sats i samarbejde med Børnecancer-
fonden.

For at gøre alt hvad vi kan for vores 
sponsorer, og de der donerer midler, 
har vi dedikeret vores mange cykel-
ture hen over året til alle via medi-
erne: Tvitter og Facebook. Ligeledes 
kan man på vores hjemmeside, drtb.
dk, se alle sponsorerne med direkte 
link til deres hjemmesider.

Det blev en ærgerlig udfordring, da 
CRAFT og Intersport primo maj leve-

rede det aftalte cykeltøj påtrykt alle 
sponsorer, og det eneste vi kunne 
gøre var, at bruge cykeltøjet til vores 
træningsture, og på den måde vise 
tøjet frem.

Når det er sagt, så forventer vi at 
gennemføre turen Danmark Rundt i 
2021, og det vil blive gjort med det 
samme cykeltøj. Derfor vil samtlige 
sponsorer, som er på cykeltøjet i år, 
også være på cykeltøjet i 2021.

Vi tillader os ydmygt at anmode om 
opbakning, hjælp og støtte til cykel-
turen i 2021. Vi har brug for endnu 
flere deltagere på cykelturen, hvor 
man donerer kr. 150, pr. rytter pr. eta-
pe.

Samtidig har vi stadig brug for hjæl-
pere rundt omkring i landet, og na-
turligvis også virksomheder, som vil 
være klar til at dedikere og donere 
et beløb, hvor hver en krone der ind-
samles går til børn med kræft og de-
res familier.

Det skal understreges, på trods af 
Corona, og på trods af den utrolig 

store smerte Covid19 har forvoldt 
mange personer og virksomheder i 
Danmark, så har børnene og deres 
familier fortsat et stort behov for, at vi 
gør alt, hvad vi kan for at støtte dem, 
så de i deres hverdag kan få blot et 
lille solskinsstrejf, som kan give dem 
mod- og tro på deres kamp mod den 
forfærdelige sygdom, - kræft.

Skulle man have lyst og overskud til 
at støtte på den ene eller den anden 
måde, er man velkommen til at kon-
takte Claus Bodenhoff på cb@drtb.dk 

TILBUD TIL VORES SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Som tak for støtten til vores sponsorer og samarbejdspartnere, har vi nu givet mulighed for at indrykke en 
lille artikel/alternativt en annonce i vores nyhedsbrev. Den indrykkede tekst inkl. billede må dog maksimalt 
fylde en A5-side.

Teksten og billedemateriale skal leveres fra sponsoren/samarbejdspartneren, og sendes til: cb@drtb.dk

Vi forventer at udsende omkring 5 – 6 nyhedsbreve om året. Det første primo februar.

Er du i tvivl, så er du også velkommen til at stille spørgsmål på samme e-mailadresse, som vil blive besvaret 
samme dag.

Vi har valgt at give denne mulighed, for på den måde at levere lidt ekstra promovering tilbage. For der er 
ingen tvivl om, at den støtte og opbakning som vi har fået og til stadighed får, har en meget stor betydning 
– ikke kun for os og Børnecancerfonden, men i særdeleshed for de mange børn med kræft.

Som et eksempel, kan du i dette nyhedsbrev læse en artikel om AUBO, som har støttet os siden vi startede 
tilbage i 2015.
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Laila Lyck

VORES ILDSJÆL PÅ ALS
Danmark Rundt Team Bodenhoff 
er super glade og stolte over, at 
modtage en fantastisk støtte fra 
flere ildsjæle rundt omkring i Dan-
mark. Det er vigtigt for vores pro-
jekt, og vi ønsker gerne flere.

Således kan vi her præsentere Lai-
la Lyck fra det sydlige Als, hvor Laila 
konstant tænker kreativt for at være 
med til at gøre en forskel for de syge 
børn med kræft. 

Laila, har bl.a. stået som arrangør af 
en middag i Åben skole, hvor lokal-
samfundet kunne komme og købe 
en middag og spise sammen, og hvor 
alle de indsamlede penge er gået til 
Danmark Rundt Team Bodenhoff/
Børnecancerfonden på Als. 

Laila står også som arrangør, når der 
skal samles en flok glade cykelmoti-
onister, som har lyst til at følge med 
på ruten fra det sønderjyske, hvor vi 
som en tradition holder et pitstop 
og besøger Benniksgaard, inden tu-
ren køres videre til Hotel Sønderborg 
Strand, hvor endnu et pitstop arran-
geres. Inden holdet forlader Sønder-
borg, køres der forbi vores sponsor, 
Broager Sparekasse, hvorefter Laila 
og hendes cykelhold, Team Muttes 
o e Kjarf, cykler videre sammen med 
Team Bodenhoff mod færgen, som 

venter i Fynshav, hvor Team Boden-
hoff skal sejle med til Bøjden på Fyn.  
Laila står i spidsen, når de siger farvel 
og tak for denne gang, og fortsætter 
i øvrigt deres store arbejde med at 
indsamle penge til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff og børn med kræft 
samt deres familier. 

Samarbejdet med Miggys bageri i 
Skovby, er en tilbagevendende be-
givenhed, og den store opbakning 
som bageriet giver er med til at gøre 
en forskel. Også her har Laila sat sit 
aftryk, og sørger for det store samar-

bejde med bagermester Miggy, hans 
familie i bageriet samt alle hans an-
satte.

Skulle man have lyst til at støtte op 
og hjælpe på Als, kan man kontakte 
Laila på Facebook: ‘Muttes o e kjarf’ 
og høre mere om muligheden for at 
støtte op.

Laila er super stolt, glad og meget 
taknemmelig over alle de mange 
mennesker, som fortsat bakker op 
omkring projektet på Als.
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Gert Christensen, styregruppemedlem

VORES ILDSJÆL PÅ DJURSLAND
På Djursland har Danmark Rundt 
Team Bodenhoff endnu en dedi-
keret støtte og ildsjæl, som gør et 
fantastisk stort arbejde for ind-
samlingen af midler til børn med 
kræft. 

Gert Christensen, er en utrættelig 
ildsjæl, som sørger for, at der f.eks. 
uddeles omkring 100 indsamlings-
bøtter rundt på Norddjurs, hvor de 
mange virksomheder er interesse-
rede og klar, til at støtte projektet. 
Gert, sørger for at alle bøtter kommer 
rundt og bliver stillet op, og bliver 
afhentet igen til optælling inden cy-
kelturen når Grenå i august. Samtidig 
har Gert et direkte link ind i erhvervs-
livet, hvor masser af virksomheder er 
klar til at donere gaver til auktioner, 
som Gert og hans hjælpere afholder 
løbende igennem året. 

Herudover sørger Gert for en masse 
opfølgninger, hvor også han har lavet 
aftale om at promovere vores cykel til 

en værdi af over 25.000 kr. fra Ditlev 
Cykler, som kan vindes ved køb af 
lodder til kr. 100 pr. styk. og hvor hver 
en krone går til børn med kræft via 
Børnecancerfonden. Det kan næv-
nes, at vinderen af 1 stk. cykel i 2017 
boede på Norddjurs. 

Gert deltager også selv på turen rundt 
i Danmark i august, hvor han primært 
er chauffør og servicemand, men når 
det passer på ruten, så hopper Gert 
på cyklen, og der skiftes chauffør så 
én af de andre ryttere, hopper ind og 
fortsætter med at køre bilen, så Gert 
også er en del af rytterholdet.
 
Der er stor fokus på Gert’s store arbej-
de, og både vi i Danmark Rundt Team 
Bodenhoff og Børnecancerfonden, 
har stor glæde af det store arbejde, 
som udføres af Gert og hans ildsjæ-
le. For Gert har naturligvis igennem 
sit netværk, sørget for at der er fle-
re som støtter op omkring ham, for 
uden dem ville den store opgave på 

Norddjurs være uoverskuelig. 

Gert har også kontakten til Grenå 
Konference Center, hvor vi invite-
res til overnatning hvert år, når tu-
ren køres til Grenå, ligesom Gert har 
kontakten til erhvervslivet på ruten 
fra Ebeltoft til Grenå. Her kan vi bl.a. 
nævne Handel Grenå, Food Diano-
stic, Danbolig Norddjurs og Restau-
rant Skakkesholm, som alle har været 
med fra den første tur i 2015.

Dagen efter ankomsten til Grenå, 
fortsætter cykelturen videre mod 
Randers, og på denne tur har Gert 
ligeledes en stor kontakt til mange 
virksomheder, som stiller op og støt-
ter alt hvad de kan.

Vil du hjælpe og/eller har lyst til at 
cykle med eller bidrage med gaver 
til auktioner, kan du træffe Gert Chri-
stensen på e-mail: gert@eyeswide.dk 
eller på telefon 40615358.
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Mark Strudahl, protektor for Danmark Rundt Team Bodenhoff

JULEKALENDEREN FRA
DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF
Vi har igennem de seneste år præ-
senteret julekalenderen fra Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff, som 
har bidraget væsentligt til vores 
indsamling til børn med kræft og 
deres familier. Kalenderen blev 
solgt i mange af landets bagerier, 
hvor Bäko de seneste år, i samar-
bejde med Danmark Rundt Team 
Bodenhoff har stået for salget. 
Desværre besluttede Bäko, at man 
ikke i 2020 kunne involvere sig 
igen i dette projekt, og da det ikke 
lykkedes os, at finde en ny samar-
bejdspartner på så kort tid, måtte 
vi desværre annullere projektet i 
år.

Bäko har gjort et flot og utrætteligt 
samarbejde de sidste par år, og ka-
lenderen har bidraget med mere end 

200.000 kr. i 2018 og 2019, hvilket vi 
er meget taknemmelige for.

Vi håber på, at finde en ny sam-
arbejdspartner til julekalenderen 
2021, og hører gerne fra virksomhe-
der, som er dedikerede til at hjælpe 
børn med kræft, og som vil indgå i et 
samarbejde, hvor alle præmierne på 
julekalenderen har et udtryk af: Ople-
velser. Det er netop oplevelser vi har 
som nøgleord for de syge børn, og 
hvor alle indsamlede midler bidrager 
til, så børnene i en frygtelig hverdag, 
hvor sygdommen fylder næsten alt, 
og hvor børnene sammen med deres 
familier vil kunne få ’en lille solstråle 
oplevelse’.
 
Med hensyn til indsamling af gave-
kort mv. til præmierne, vil vi i styre-

gruppen for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff igen samle disse sammen, 
og som vil kunne vindes på én af lå-
gerne i kalenderen, som vil koste 50 
kr.

Send gerne en e-mail, - cb@drtb.dk 
- hvis du og din virksomhed ønsker 
at bidrage og/eller være en del af 
produktionen og promoveringen af 
julekalenderen. Vi er klar til et sam-
arbejde, og vil snarest gå i gang med 
julekalenderen 2021.
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SPIREVIP-RUGBRØD SKAL STØTTE 
BØRNECANCERFONDEN
I samarbejde med Team Boden-
hoff introducerer Puratos et nyt 
rugbrød hos danske håndværks-
bagerier, der via salget skal støtte 
Børnecancerfonden. Rugbrødet 
forventes på markedet i april 2021.

”Rugbrødet kalder vi ”SpireVip” fordi 
det er baseret på spirede rugkerner 
og fordi indtjeningen ved salget går 
til at støtte de vigtigste personer i vo-
res liv” udtaler salgschef for Puratos 
Denmark, Mads Viborg Schmidt.  

Godt brød til børn og unge
Danmark er i bagerbranchen ver-
denskendt og præmieret for sine 
dygtige, dedikerede fagfolk og for 
godt og varieret bagværk. Et af de 
absolut mest fundamentale produk-
ter i bagerbutikken er det klassiske, 

gode, friskbagte rugbrød. Hvad ville 
smørrebrødet, madpakken, en lille 
mellemmad, jule- eller påskefroko-
sten være uden? ”For Puratos er det 
udover støtten til Børnecancerfon-
den også hensigten, at hjælpe ba-
geren med at få endnu flere børn og 
unge til at spise sundt og nærende 
rugbrød, og derfor har vi udviklet en 
opskrift til bagerne baseret på fuld-
korn og spirede, velsmagende rug-
kerner, der gør at brødet ikke bare 
smager godt, men også holder sig 
blødt og saftigt til anvendelse i både 
sandwich eller til den flade madpak-
ke” siger Mads Viborg Schmidt yder-
ligere.

Bagerne ønsker at gøre en forskel
Når rugbrødet kommer på markedet 
i løbet af foråret 2021, bliver det lø-

bende introduceret af Puratos fag-
konsulenter hos mange af landets 
håndværksbagere. Det forventes at 
rigtig mange af bagerierne ønsker 
at bage SpireVip-rugbrødet og føre 
det i deres daglige sortiment. Mads 
Viborg Schmidt fortæller at: ”Mange 
af både os og vores kunder har haft 
cancer tæt inde på livet. Vi har derfor 
allerede fået masser af tilkendegivel-
ser om, at bagerne tager godt imod 
vores koncept med et lækkert bager-
bagt rugbrød, der skal støtte famili-
erne der er berørt. De ønsker at være 
med og gøre en forskel.” 

Læs mere på næste side ...

SpireVip-rugbrødet forventes introduceret på markedet i april 2021
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Fortsat fra forrige side ...

Let at være med
Rent praktisk kommer indsamlingen 
til at foregå på den måde, at Puratos 
lægger et beløb til side pr. kg solgte 
spirede rugkerner, som indgår i op-
skriften på SpireVip-rugbrødet, og 
det er derfor relativt enkelt at være 
med for bageren. Ligeledes udvikler 
Puratos lidt materiale til at stille frem i 
butikkerne til information om brødet 
og indsamlingen for at hjælpe bage-
ren med at få solgt så mange brød 

som overhovedet muligt til gavn for 
indsamlingen. I første omgang løber 
indsamlingen til udgangen af 2021, 
men Puratos tilkendegiver at de sag-
tens kan forestille sig at være med 
endnu længere.          

Fakta om Puratos
Puratos Denmark A/S er del af Pura-
tos Group, der udvikler og producerer 
innovative ingredienser og løsninger 
indenfor bageri, konditori og chokola-
de. Gruppen har hovedsæde i Bruxelles, 
kontorer i 74 lande og beskæftiger ca. 

9.000 medarbejdere globalt. Vi er 10 
medarbejdere hos Puratos Denmark 
A/S i Vejle, der har ansvaret for salg, 
marketing og udvikling i Danmark, 
Norge og Island

VI BYGGER PÅ GODT FAMILIESKAB
Når du handler med AUBO, 
handler du også med omtanke 
og med gode vestjyske relatio-
ner. Som en af de få store, dan-
ske køkkenproducenter er AUBO 
nemlig fortsat familieejet, og du 
vil mærke, at du hos os ikke blot 
er en kunde, men en ralation. Og 
relationer fortjener den bedste 
service og det bedste produkt. 

Det er måske også derfor, at vi 
ligger i top på kundetilfredshed 
med de mest tilfredse kunder på 
markedet?

Som familievirksomhed, er vi 
også hurtige til at flytte os og 
omstille os. Vores agilitet og 
beslutningsevne er bl.a. med 
til at sikre, at vi er helt i front 

på service, produktkvalitet og 
bæredygtighed. Og netop bæ-
redygtighed, transparens og an-
svarlighed, mener vi er nøglen til 
en sund og moderne virksom-
hed, og de værdier vores kunder 
forventer af os nu og i fremtiden.

Bestil vores nye katalog her: htt-
ps://aubo.dk/bestil-katalog/
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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2020 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby, Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Vagn W. Sø-
rensen, har været med på serviceholdet på Team Rynkeby, Vordingborg i 2012 og 2013, og servicechef på Team Rynkeby, Holbæk i 2014. Vagn cyklede med 
Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2015, 2016, 2017 og 2019. Bernd Søndergaard cyklede med Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2018 og 2019 og 
kommer fra det sydlige Danmark, hvor Bernd har kontakterne til sponsorerne i det sønderjyske område. Gert Christensen, Grenå står som kontaktperson til 
Djursland. Gert var med på serviceholdet for Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2016, 2017 og 2018. Jimmy Hagemann, kommer fra vores bilsponsor, Trio 
Biler, og er med for første gang i 2020. Martin Timm Holmstav, er grafiker og webmaster med ansvar for Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoffs hjemmeside 
og facebook. Har været med siden 2015. Jeanett Westergaard er ansvarlig for vores ledsagerbil og var med på serviceholdet Danmark 
Rundt 2020 Team Bodenhoff  i 2017, 2018 og 2019. Klaus Berggreen, Holbæk er ny i styregruppen. Klaus er ny rytter og chauffør. 

Vi har via Børnecancerfonden fået kontakt til Sanne Steenbøl, som har tilbudt at bistå styregruppen omkring det foreliggende arbejde. 
Det sætter vi pris på og har sagt ’ja tak’ til. Sanne kan træffes på e-mail: steenboel@gmail.com 

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interesserede. Nyhedsbrevet udsendes 
pr. e-mail.  Se mere på facebook: danmark rundt team bodenhoff og på vores hjemmeside: www.drtb.dk

Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com
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