PRESSEMEDDELELSE / 2. OKTOBER 2012

Mere klovn til børneafdelingen på Aalborg Sygehus
Det var en glad Ejnar Bach, der for nylig kunne overrække en check på kr. 64.149,- til
Karin Ørskov Hansen, der er oversygeplejerske på børneafdelingen, Aalborg Sygehus.
Penge, der lander på et tørt sted og som skal bruges til at få børnene til at grine mere
under deres ophold på sygehuset.
Ejnar Bach, der er direktør og ejer af Godthaab Autolakering afviklede i september
golfturneringen ”Godthaab Autolakering Open”, hvor omkring 60 deltagere fra hele landet
deltog. Med betaling af deltagergebyr, auktion over gaver fra firmaer og private samt en
række konkurrencer var målet at samle kr. 40.000 ind til børnene. Et mål, der voksede
med mere end 50% til totalt kr. 64.149,”Jeg er lykkelig for den fine donation. De her penge kommer til at gøre en enorm forskel
for både børnene og afdelingens budget. Pengene skal gå til en hospitalsklovn én ekstra
dag om ugen i et helt år. Klovene er dyre at have på besøg, og uden disse donationer ville
det ikke være muligt for os at have dem tilknyttet med de stramme budgetter vi har.
Hospitalsklovnene gør børnene gladere og mere trygge og kan give dem gode oplevelser,
der for en stund får børnene til at glemme alt det, der er så træls ved at være indlagt,”
udtaler Karin Ørskov Hansen, oversygeplejerske.
Også deltagerne og bidragsyderne havde en god oplevelse:
”Det var en fornøjelse, at deltage i Godthaab Autolakering Open. Dagen var godt planlagt
og det hele blev gennemført professionelt. Når vi så oven i købet er med til at samle penge
ind til et rigtig godt formål, ja så giver det for alvor mening for mig. Jeg skal med igen til
næste år, hvis Ejnar Bach vælger at gøre det til en tradition,” konstaterer Ricky Thygesen,
der er partner i Fremdrift A/S.
Ejnar Bach er lettet og glad over forløbet af turneringen og det flotte indsamlingsresultat
og har mod på en ”charity-turnering” mere i 2013: ”Helt fra begyndelsen var det vigtigt for
mig, at cementere ”Godthaab Autolakering Open” som et seriøst arrangement med en
professionel agenda og et gyldent løfte til børneafdelingen på Aalborg Sygehus.
Jeg vil gerne takke både deltagere og sponsorer for den kæmpe opbakning, der har gjort
det hele muligt. Det er en fantastisk følelse at vide, at vi alle sammen har bidraget til, at
børneafdelingen i det næste års tid, bliver et lidt sjovere sted at være for børnene.
Jeg gentager turneringen i 2013 og håber på lige så stor succes som i år.”

Spørgsmål kan rettes til Ejnar Bach, Godthaab Autolakering på 40102677 eller:
eb@godthaab-autolakering.dk
Yderligere information om Godthaab Autolakering kan fås på:
www.godthaab-autolakering.dk

