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Butikscenter samler ind til indlagte børn 
Det er jul, det er KUUL, det er hjerternes fest. Derfor samler Storcenter Nord i samarbejde med 
KUUL-løberne de næste fire uger ind til fordel for de indlagte hjertebørn på Aarhus 
Universitetshospital. 

Storcenter Nord har de seneste fire år ved juletid støttet forskellige velgørende formål, der tilgodeser 
børn– og udsatte familier. I år støtter centeret i Nordbyen en eksisterende indsamling. Storcenter 
Nord, der er én af hovedsponsorerne for KUUL-løberne, anvender nemlig ultraløbernes igangværende 
indsamling til hjertebørnene, som deres indsatsområde for julen, 2013. 

”Synes godt om” – og støt hjertesyge børn 
Donationen fungerer sådan, at Storcenter Nord via deres Facebook og Instagram profiler opfordrer 
brugerne til at dele billeder forsynet med hashtaget #KUULjul. For hvert billede, ”synes godt om” eller 
antal kilometer, der løbes og deles på de sociale medier, sender Storcenter Nord op til 5 kr. videre til 
KUUL-løbernes igangværende indsamling.  
 
Næstekærlighed med familiefokus 
Donationen udsprang fra ønsket om at give noget tilbage til det omkringliggende samfund. Og da 
Storcenter Nord især er populær blandt børnefamilier, så var det, ifølge centerets marketingschef, 
Morten Palm Andersen, oplagt at tilgodese netop indlagte børn og deres familier med en donation.  
”De indlagte hjertebørn er et godt formål at bakke op om. Hvem ønsker ikke at skabe lidt glæde og 
opmuntring i de indlagte børns hverdag?” forklarer Morten Palm Andersen. 
 
Løb for hjertet – og livet 
KUUL-projektet er startet af tre energiske løbere, der kan lide at løbe langt—rigtig langt. De tre 
ultraløbere løber gerne 246 kilometer i en god sags tjeneste. Lidenskaben for løb kombineres med 
velgørenhed til fordel for de indlagte børn og deres familier på afdelingerne for Hjertebørn på Aarhus 
Universitetshospital i Skejby. Løbeklubben blev dannet i 2007, siden da har løbeentusiasterne 
indsamlet over en million kroner til fordel for hjertebørnene.  
”Det kræver en helt speciel psyke at arbejde med så svære livsskæbner - og en meget speciel psyke at 
løbe ultraløb. Desuden er hjertemusklen den primære muskel, der anvendes under løb. Derfor passer 
hjertebørn og løb så godt sammen,” forklarer løber - og ophavsmand til KUUL-klubben; Henrik 
Schriver, der håber, at Storcenter Nord kommer til aflevere rigtig mange penge til KUUL-indsamlingen.  
 
Marketingchef med store forhåbninger  
Donationen til KUUL-løbernes indsamling afsluttes på Storcenter Nords sociale platforme søndag d. 
15. december kl. 10. Herefter tælles der op, hvor mange penge indsamlingen på de sociale medier har 
genereret, hvorefter beløbet overdrages til KUUL’s totale indsamling. 
I Storcenter Nord har Morten Palm Andersen store forventninger til resultatet: 
”Vi har efterhånden vænnet os til at samle ind ved juletid. Det føltes godt at kunne betænke andre - 
især omkring jul, der jo er hjerternes fest.  Vi håber derfor, at vores nye indsamling bliver en ligeså stor 
brugersucces, som vi er vant til,” slutter Morten Palm Andersen. 
 
Vær med til overrækkelsen 
Du kan være med til at overbringe hele årets indsamlede beløb søndag 15. december på Aarhus 
Universitetshospital i Skejby. Kl. 13.00 løber KUUL-følget forbi Storcenter Nord, hvor de samler 
interesserede motionister op – heriblandt indlagte børn og deres familier fra hjerteafdelingen, inden 
de sidste fem kilometer tilbagelægges ud til hospitalet, hvor donationen overrækkes.  Hvis du 
tilmelder dig løbet på www.kuul.dk donerer KUUL’s sponsorer en gratis løbetrøje som tak for hjælpen.  
 
 

http://skejby.dk/
http://skejby.dk/
http://www.kuul.dk/
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Pressekontakt  
Vi glæder os til at bakke op om en god sags tjeneste. Derfor står vi også til rådighed, hvis I er 
interesseret i yderligere oplysninger.  
 
Morten Palm Andersen: 2440 1534 
mpa.scn@dsg.dk  
www.storcenternord.dk  
 
Henrik Schriver: 2130 0777 
henrik@kuul.dk 
www.kuul.dk  

Se mere - og følg med i indsamlingen på 
www.facebook.com/storcenternord 
www.instagram.com/storcenternord  
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