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Lyngby Storcenter X Danske
Hospitalsklovne

I forbindelse med julehandlen 2018 stak Lyngby Storcenter og Danske
Hospitalsklovne for første gang de røde næser sammen, og interessen for at
støtte var enorm. Lyngby Storcenters kunder indsamlede mere end 100.000
kr. til Danske Hospitalsklovne, og dette har skabt grobund for et fremtidigt
samarbejde.
Udtalelse: Torben Schwabe: ”For Lyngby Storcenter har det altid været en
hjertesag at støtte Danske Hospitalsklovne. Vi var med helt fra starten og støttede
en af initiativtagerne til projektet, den kvindelige klovn Ludo. Det var et stort
privilegium at vi dengang blev valgt som samarbejdspartner i en så følsom
interesse som denne. Det var vi stolt over dengang og det er vi stolt over i dag”
Udtalelse: Kenneth Øhrberg: ”Hos Danske Hospitalsklovne er vi begejstrede for,
at vi i fremtiden kommer til at arbejde tæt sammen med Lyngby Storcenter. For
vores forening er løbende tilstedeværelse i centeret en værdifuld mulighed for at
fortælle en masse mennesker om vores arbejde, og vi glæder os til en masse
positive møder og oplevelser med centerets besøgende”
Intentionen med Danske Hospitalsklovne er at skabe en tryg og positiv
oplevelse for barnet på hospitalet. Når hospitalsklovnen træder ind på
hospitalsstuen, træder sygdommen nemlig i baggrunden, og det indlagte
barn får en farverig og fortrolig ven i hospitalsklovnen, som kan åbne op for
lysten til leg, men også for en snak om tanker og bekymringer - En tryg hånd
at holde i, når livet gør ondt.

Hospitalsklovnen møder barnet, når det er allermest sårbart. Det kræver en
helt særlig faglighed - og et tæt samarbejde med personalet på hospitalerne.
Hos Danske Hospitalsklovne gennemgår alle hospitalsklovne en
internationalt anerkendt uddannelse på halvandet år og efteruddannes
løbende.
Hospitalsklovnene er lønnede og professionelle, og deres arbejde er kun
muligt i kraft af donationer fra private, fonde og sponsorer.
Dette vil Lyngby Storcenter gerne støtte op om. Danske Hospitalsklovne har
også spredt liv og glæde i Lyngby Storcenter, hvor man også har haft
personlige oplevelser med hospitalsklovnene. Aktiviteterne har været så gode
og givende at Lyngby Storcenter og Danske Hospitalsklovne har lavet et
fremtidigt samarbejde, så nu kan Lyngby Storcenters kunder se frem til
spændende nye aktiviteter og tiltag i samarbejde med Danske
Hospitalsklovne.
I løbet af året vil der blandet andet være facerei Lyngby Storcenter. Hvor man
kan komme og hilse på klovnene, høre om deres vigtige arbejde og
selvfølgelig støtte den gode sag.
Spred Glæde kampagne fra den 12. august til og med den 22. september. Her
vil der blive solgt røde klovnenæser for 20,- i Lyngby Storcenter og
indtægten fra salget vil gå ubeskåret til Danske Hospitalsklovne.
Spred Glæde Dag den 7. september. Her vil være en masse spændende
aktiviteter. Du kan blandt andet se den flotte LEGO-mosaik der ligner en
klovn og møde de søde facere.
Bamsehospitalet den 9. og 10. november. Her kan du tage din bamse i hånden
og komme med hospitalsklovne, bamselæger og sygeplejersker på
Bamsehospitalet. Her kan alle børn få undersøgt bamser i alle aldre, og med
alle lidelser.
Salg af LSC-nissehuen 2019, hvor beløbet går ubeskåret til de Danske
Hospitalsklovne.

I Lyngby Storcenter ligger der i dag over 110 spændende butikker på vores

31.000 m2. Derudover bærer en shoppeoplevelse i Lyngby Storcenter præg af, at
vi ser os selv som en stor familie, hvor alle er med til at give vores gæster en god
oplevelse, når de kommer på besøg.
Følg også Lyngby Storcenter her:
FacebookInstagramNewsroom

