
 

 

  

Kære Jens otto søndergaard larsen 
Her får du oktober måneds nyhedsbrev, der indeholder sidste nyt fra Danske Hospitalsklovne. Vores nyhedsbrev udkommer hver 
måned med nye og spændende historier fra Hospitalsklovnenes verden. 

Alvorligt syge børn oplever ofte sygdomsforløbet som både hårdt, frustrerende og deprimerende. Det kan være en skræmmende 
oplevelse at miste kontrollen og være afhængig af læger og medicin. Vi i Danske Hospitalsklovne forsøger at hjælpe disse børn med 
at udtrykke deres følelser og give dem magten tilbage. 

 Intet hospital uden en hospitalsklovn 

En ældre overlæge kommer hen til hospitalsklovnene Fru Ib og Petunia, der taler med en sygeplejerske. "Hmm, undskyld men må jeg 
lige afbryde?" siger han. "Jeg vil bare sige, at I jo lige har besøgt lille 2-årige Sofie som har en byld under armen. Vi var bange for om 
vi kunne komme til at rense såret op fordi hun var så bange. Alternativt kunne vi have været nødt til at lægge hende i narkose, men 
så kom der hospitalsklovne, og Sofies opmærksomhed var på sæbeboblerne, og uden stor dramatik blev såret renset og ny forbinding 
kom på". 
"Det vil jeg bare sige tak for!" 

 Amalie sender smil til Skejby  

10årige Amalie fra Venø har det sidste halve år knyttet armbånd i flotte farver til fordel for hospitalsklovnenes arbejde på 
børneafdelingen i Skejby. 

Det var da naboens dreng blev indlagt at Amalie stiftede bekendskab med hospitalsklovnenes arbejde og snart kontaktede hun 
indehaveren af den lokale turistbutik, hvor hun fik lov til at udstille sine armbånd. Al overskuddet fra salget skulle gå til 
hospitalsklovnene og det har nu resulteret i en donation på næsten 1.400,- kr., som Amalie personligt overrækker til hospitalsklovnen 
Angus på børneafdelingen i Skejby på onsdag.  

På vegne af hospitalsklovnene vil vi gerne sige tak til Amalie! 

 Malene Qvist fra Sukkerchok støtter hospitalsklovnenes arbejde 

Malene Qvist fra musikgruppen Sukkerchok har doneret et armbånd fra det lækre mærke Izabel Camille til en auktion på 
hjemmesiden Trendsales. Alle indtægter fra auktionen gik ubeskåret til hospitalsklovnenes arbejde.  
Armbåndet er af modellen Flower Power og er sølv belagt med guld. Smykket kan desuden bruges som halskæde og har en værdi på 
850 kr. 

På vegne af hospitalsklovnene vil vi gerne sige tak til Malene! 

 Fortæl os din historie 
Har du en god historie om Danske Hospitalsklovne, som du gerne vil dele med os, oplevelser du har haft, en personlig mening eller 
ris/ros til foreningen, så send os en mail på post@danskehospitalsklovne.dk   

  

De bedste hilsener 
Lea Brams Olesen 
Danske Hospitalsklovne  

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, klik her: 

http://www.danskehospitalsklovne.dk/nyheder.html?cmd=unsubscribe&uid=MCXBLewr74Y8TM&id=276 


