
iv 24 timer til syge børn 2022
24-timers cykel/løbe/gåtur rundt om Brabrand Sø

til fordel for Akut Børnemodtagelse, Skejby
Universitetshospitalet Århus Sygehus.

Alle modtages på skadestuen med en venlig mand. 
Han er sponsoreret af Giv 24 timer ved kunstneren Karina Bækkelund.

Har du lyst til inden for 24-timer at cykle/løbe/gå rundt om Brabrand Sø?
 Du bestemmer selv, hvor langt, du vil cykle/tløbe/tgå  spredt på 

de 24 timer. 
Du kan tegne sponsorater for cykle/tløbet/gået  km. 
Du betaler 100 kr. for en hyggetur efter eget valg. 

Du støtter vores dejlige børneprojekt.
 

Fællesstart lørdag den 18. juni 2022 kl. 12.00 
og slutter søndag den 19. juni 2022 kl. 12.00. 

Rocenter Aarhus, Vandværksvej 14, 8220 Brabrand 

Hvorfor Akut Børnemodtagelse?
  Det er en stor omvæltning for børn at blive indlagt, og selv om personalet gør alt 
  for at en indlæggelse går så smertefrit som muligt, kan der altid være behov for 
  noget ekstra. På Akut Børnemodtagelse, tidligere Kirurgisk Børneafsnit, indlæg- 
  ges børn til behandling af mange forskellige årsager, men afdelingen har ikke den 
  store bevågenhed i medierne. Også derfor er afdelingen blevet vores ”hjerte- 
  barn.” Projektet kan støttes af alle, både firmaer og private, der vil lette syge
  børns ophold på Akut Børnemodtagelse lidt. Alle projektmedarbejdere (vi er 2)
   arbejder gratis. Rocenteret er stillet gratis til rådighed. 
        Det er personalet på Akut Børnemodtagelse, de samme som var på Kirurgisk
  Børneafsnit, der helt selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til. De er sam-
  men med børnene hver dag og ved bedst, hvad der er brug for. 

  
 Startgebyr og mindre beløb kan betales på mobilPay 26840475, husk navn evt.
 startnummer, eller bankoverførsel 0400 4016956053. Besked tilmodtager: Giv 24  
 timer St-for startpenge Sp- for sponsorpenge .  Større beløb og km-sponsorater
 indbetales efter aftale med undertegnede direkte til Kirurgisk Børnemodtagelse Reg. 

nr.: 7831  Kontonummer: 14 39 23 2 Besked til modtager: 1965 Giv 24 timer (Meget vigtigt), der 
sender en  kvittering, når beløbet er indgået.

Allan Søndergaard
Højvej 33

8471 Sabro
Tlf. +45 26840475

Mail: allan46@mail.dk

website: www.allansondergaard.dk   

mailto:allan46@mail.dk
http://www.allansondergaard.dk/


AS-Cykelprojekter. 

Vi vil gerne fremlægge projekt 2022 i håb om, at det kunne have interesse. 
 2000 kørte jeg den første tur til Portugal og sponsorerede Sabro Lokalcenter og et 
ældrecenter i Portugal. Det gav 7.000 kr. i sponsorat. I 2008 var projektet igen et   
cykelsponsorløb til Portugal. Udløste knap 40.000 kr. til sygehusundervisningen på 
Kirurgisk Børneafsnit. Det gav problemer, da hvert barn skulle betale 25. kr. pr. dag 
for at få netadgang. Derfor gik jeg til pressen, og senere gik Århus Taxa ind og 
tilbød at betale internetadgangen. Det fik sygehusledelsen til at ændre beslutning 
og give gratis adgang til nettet, som de også gør på Skejby Sygehus. I 2010 ville 
Århus Taxa køre med et cykelhold til Paris, og jeg fik lov til at køre med som 
æreskaptajn og have mine personlige sponsorer, så jeg igen kunne køre for 
Kirurgisk Børneafsnit. Det gav 10.000 kr. Århus Taxa-cykelholdet sponsorerede 
Julemærkefonden med 180.000 kr. Herefter oprettede jeg Giv 24 Timer til Syge 
Børn, da alderen trykkede, og turen til Portugal blev for lang. I stedet kørte jeg rundt
om Brabrand Sø i 24 time. Anden gang nåede jeg 637 km. Det er stadig rekorden.
I år køres det for 10.gang, og der er diplom til alle deltagere mulighed for mange 
gode tiltag til glæde for indlagte børn. Og mon ikke også, er der nogle forældre, der 
er glade for initiativerne. Lige nu har vi sat præg på milliardbyggeriet, Skejby 
Universitetshospital med Karina Bækkelunds dejlige udsmykning fra skadestuen 
ned til Akut Børnemodtagelse.
Det sker kun fordi vi har nogle meget rundhåndede sponsorer og meget 
entusiastiske deltagere. I alt har vi indsamlet 537.173,85 kr. 

En glad løbsarrangør sammen med 

en glad afdelingssygeplejerske Bente Majgaard

Hvordan foregår Giv 24 timer til syge børn 2022?

  Giv 24 timer foregår på den måde, at man cykler og eller går, løber, rundt om  
  Brabrand Sø inden for 24 timer. Man bestemmer selv, hvor og hvor længe man 
  vil køre/gå, og kan holde pause og starte igen.
  Gående og løbende skal benytte gangstien venstre om søen. Cyklende kører
  højre om søen. Man skal selv holde styr på antal km. Når man slutter, melder
  man sig ved Rocentret og får sit km-tal påført sin sponsorkontrakt, og får
  udleveret diplom.   Rundstrækningen er på 9,425 km. 
    I år håber vi at finde flere sponsorer til det totale km-tal, så alle deltageres
  anstrengelse er med til at øge det samlede sponsoratet.
    Tilmelding sker ved at kontakte undertegnede, eller blot ved at møde op en af
  dagene ved Rostadion i løbet af de 24 timer.
    Startpenge er 100 kr., som går ubeskåret til Kirurgisk Børnemodtagelse.
 Herudover kan man skaffe sponsorer til sig selv, undertegnede eller til det samlede
 km-tal.
  Dette beløb skal man selv indkræve. 
  Af praktiske grunde får man udleveret et startnummer ved Rocenteret, når
 betalingen er registreret.

 Festlig start med glade mennesker.

Fælles afslutningsrunde starter kl. 11.30 ved Rocenteret.
  Det kunne være sjovt, at der var mange til afslutningen søndag. Måske kunne 
  man tage venner og bekendte med til at heppe de sidste seje km. 
    Der er ikke service, den må man selv sørge for, dog er der sponsoreret lidt frugt,
  toast og kaffe samt pizza om aftenen. Rocenterets bygning er til rådighed, hvor der
 er mulighed for at  få vand, varmet mad, adgang til toilet, omklædning, bad,
  pause, opbevare ting, ophold til servicefolk osv.
    Der skal køres med cykelhjelm, deltagelse er på eget ansvar, og færdselsregler-
  ne skal overholdes. Man skal sørge for rigtig godt lys (evt. pandelampe), hvis  
  man vil køre om natten. Myndigheder er informeret men der kræves ikke
  tilladelse  til Giv 24 timer til syge børn 2022. Alle indtægter går
  direkte og ubeskåret til Akut Børnemodtagelse.


