
 
 
Frugt og grøntafdeling åbner på Aarhus Universitetshospital 
 
Hvorfor en butik? 
Ideen med at indrette en butik er dels, at give inspiration til leg og dels skabe rammer der kunne flytte 
tankerne væk fra sygdom. De mange illustrationer gør det muligt at flytte tankerne væk fra den bekymring 
der fylder meget under indlæggelserne. Samtidig vil vi gerne fortælle KUULs historie og vise, at der faktisk er 
nogen der tænker på dem og arbejder for, at forbedre deres rammer, fortæller Henrik Schriver, Formand for 
KUUL.  
 
KUUL – verdens mindste velgørenhedsforening – bestående af tre Ultraløber der løber for HJERTEBØRN i 
Danmark, har gennem deres sport indsamlet over 1.150.000 kroner. Nu indretter de opholdsstue på Aarhus 
Universitetshospital, og inviterer til Åbningsreception Torsdag den 30.10, kl. 14 i KUUL Stuen på 
afdeling A40 på Aarhus Universitetshospital i Skejby. 
 
KUUL Stuen 
Foreningen har fået deres ”eget” sted på hospitalet i Skejby. Det er opholdsstuen på afdeling A40, som de 
tre løbere indretter. KUUL Stuen, som opholdsstuen kommer til at hedde, er indrettet, så den fanger såvel 
små børn, som unge mennesker. Man er ikke i tvivl, når man kommer til KUUL Stuen, som lyser op på de 
hvide hospitalsgange. Udenpå er den malet i en varm gul, og med illustrationer som en købmandsbutik, hvor 
der er kurve med frugter under de to vinduer og baldakiner over såvel vinduer som dør. I selve stuen, som er 
malet mint grøn, er der en væg med legetøj, hvor de mindre børn kan lege butik eller finde andet 
spændende legetøj, en ungdomsvæg med bøger samt et underholdningscenter med TV, Film og 
spillemaskine. Der er en væg med historien om KUUL, deres ide og deres træningsfilosofi, samt et stort 
glasparti, med udsigt til haven, hvor tankerne kan få lov til at flyde frit. 
 
Tankerne bag 
Formålet med KUUL Stuen er, at skabe et frirum for de indlagte børn og deres familier. En procent af alle 
børn fødes med en hjertefejl, hvor en stor del konstateres relativ kort tid efter fødslen. Henrik Schriver, der er 
en af de tre ultraløbere, har selv været indlagt som forældre til et nyfødt hjertebarn. På spørgsmålet om, 
hvorfor der er brug for KUUL Stuen svarer han: ”Der kommer forældre, hvor den lille med hjertefejl er indlagt, 
de har brug for et afbræk i deres gang fra den ene undersøgelse til den anden, samt deres bekymring om, 
hvordan det nu går. Der er flere tilfælde, hvor der også er søskende med på besøg, da det nye 
familiemedlems sygdom kræver en del ressourcer fra forældrene. Derfor er stuen også indrettet, så den kan 
inspirere dem. Behandlingen af en hjertefejl kan også kræve indlæggelser op gennem ungdommen, så vi har 
forsøgt også at skabe et rum der kan tilfredsstille dem, udtaler Henrik Schriver. 
 
KUUL Stuen kommet til ved et samarbejde med forskellige sponsorerer af malerarbejde, grafik, møbler og 
legetøj. Udover etablering af Stuen er det også lykkedes at skabe overskud til KUULs generelle arbejde for 
Hjertebørnene, da Storcenter Nord, som er en af KUULs faste hovedsponsorer har doneret et pænt beløb til 
formålet. 
 
Afbræk fra sygdom 
Aarhus universitetshospital behandler Hjertebørn fra hele Jylland. Når man er indlagt på hospitalet, så er der 
heller ikke den store energi til at planlægge ture væk fra hospitalet, selv om der er god energi i, at komme lidt 
væk, udtaler Henrik Schriver. Derfor har vi lavet en lille folder, der fortæller lidt om KUUL, samt at man 
relativt let kan besøge et storcenter, hvor der er et stort legeland, kæmpe akvarium samt mulighed for en kop 
kaffe. Et afbræk hvor familien kan komme lidt væk fra hospitalet, hente ny energi, og få en oplevelse uden 
den store planlægning og omkostning. 
 
Læs mere på løbernes hjemmeside www.kuul.dk 
 
For yderligere information, kontakt:  
KUUL, Formand Henrik Schriver, telefon 2130 0777  
Storcenter Nord, Marketingchef Morten Palm Andersen, 2440 1534 
 
Billedet (Taget af Pressefotograf Lars Horn og kan frit anvendes med angivelse af kilde) viser KUUL løberne 
fra venstre: Gert Hougaard, Henrik Schriver og Jan Tagesen 


