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“
DET ER 
PENGENE 
GÅET TIL
KNUS KRÆFT HAR INDTIL VIDERE SAMLET NÆSTEN 10 

MIO. KR. IND. VI HAR LAVET UNIKKE OPLEVELSER FOR 

MERE 5000 FAMILIER. 

NETTOOVERSKUDDET FRA KNUS KRÆFT GALLA 2023 

GÅR TIL DET VIDERE ARBEJDE MED AT STØTTE SYGE 

OG SÅRBARE BØRN SAMT DERES FAMILIER.

I 2022 arrangerede Knus Kræft et børneevent på MY GA-

RAGE. Udover at se de flotte og hurtige biler, havde børnene 

også mulighed for en tur i en racerbils-simulator. Blæst spill-

ede op til dans og vigtigst af alt, var der vidunderligt samvær 

og der blev skabt minder for livet.

Børn og Unge 1 afdelingen på Aar-

hus Universitetshospital fejrede i år 5 

års fødselsdag. Knus Kræft donerede 

tilbage i 2016 1,1 million kr. til opbygning 

af et unge rum, som de unge har kaldt 

Rumm1. Det er blevet et åndehul for de 

kræftindlagte unge, hvor de kan få et af-

bræk og få en følelse af at være på deres 

eget værelse - langt fra hospitalet.

Efter en lang og sjov proces er den nye 

skolestue og tilhørende grupperum nu for alvor taget i brug på 

Aarhus Universitetshospital. Knus Kræft har brugt mere end 

300.000 kroner på projektet, som de næste mange år vil gøre 

indlæggelsen lidt sjovere for de indlagte børn. 

De sidste par år har vi også været rundt på flere af landets 

hospitaler og kræftafdelinger med jule-banko og tryllekunstne-

re, der jævnligt kommer forbi.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden den fantastiske op-

bakning og støtte, som vi har modtaget fra vores gæster, så af 

hjertet tak.

Vi håber, at I vil være med til at gøre en kæmpe forskel igen og 

støtte op om Knus Kræft 2023.



DERFOR 
LAVER 
VI KNUS 
KRÆFT

“
“

CLAUS BERTELSEN
DIREKTØR FOR PETER LARSEN KAFFE, HAR 
OPLEVET KRÆFT I SIN NÆRMESTE FAMILIE.

Børn er det dyrebareste vi har, og derfor berører 
det mig virkelig dybt, når jeg hører om eller ser 
børn og unge, som rammes af kræft. 

Jeg er meget stolt af vores projekt Knus Kræft, 
som indtil videre har samlet næsten 10 millioner 
ind. Penge som har gjort en kæmpe forskel for 
børn og deres familier, som rammes af kræft - og 
det er derfor, at jeg sammen med Tom og KidsAid, 
vil lave Knus Kræft for 4. gang. 
At opleve gnisten i de små øjne, der oplever så 
meget modstand, er hele vores indsats værd. 

En så alvorlig sygdom, som kræft er, er ikke sådan 
at udrydde og bekæmpe, og desværre  rammes 
børn og unge alt for ofte af sygdommen. Derfor 
har vi også en forpligtelse til at fortsætte vores 
arbejde, så vi kan gøre en forskel for endnu flere 
familier. Vores bidrag kan synes lille  i forhold til at 
redde verden, men i forhold til at skabe livsglæde 
og mod på tilværelsen for de hårdest ramte - er 
det guld værd. 

Jeg håber, at du har lyst til at støtte op om  
Knus Kræft, vi kan nemlig ikke gøre det alene  
- og sammen står vi stærkere i kampen mod kræft.

TOM KRISTENSEN
TIDLIGERE RACERKØRER, HAR OPLEVET KRÆFT 
HOS BÅDE SINE FORÆLDRE OG HOS BØRN I 
DEN NÆR MESTE OMGANGSKREDS.

Når man først har oplevet et kræftforløb tæt på, 
glemmer man det aldrig igen. Kræft er en forfærdelig 
sygdom, der desværre rammer alt for ofte – og alt 
for ofte rammer børn.

Projektet Knus Kræft er med til at gøre en forskel for 
børn og deres familier, som rammes af sygdommen. 
At møde sygdomsramte børn, mærke familiernes 
indbyrdes kærlighed og støtte til hinanden er utrolig 
rørende og påvirker mig dybt.

Claus Bertelsen og jeg har startet Knus Kræft  
projektet op i et givende samarbejde med KidsAid, 
og det betyder meget for mig personligt. Vi er et 
godt team, som yder en stor indsats for alle de familier, 
vi er med til at støtte og hjælpe i en meget svær tid. 

Så kæmpe TAK til Jer som støtter op omkring 
projektet - og gør det muligt.



KidsAid støtter syge og sårbare børn og unge 
samt deres familier i Danmark. 
Der er mange børn i Danmark, som har en syg-
dom med stor påvirkning på deres liv. Det er seje 
børn, der ofte gennemgår mange operationer,  
indlæggelser og fravær fra skole, familie og venner. 

I KidsAid skelner vi ikke mellem diagnoser og derfor 
hjælper vi både kræftramte, kronisk syge, børn 
med psykiske diagnoser, sjældne lidelser mv.  
Hos os er der højt til loftet og plads til alle. 

Fælles for alle dem vi hjælper er, at de har brug for 
et afbræk fra sygdom og behandlingsforløb, så de 
kan bevare livsglæden med positive oplevelser. Det 
giver KidsAid dem. Vi laver Unikke Oplevelser på og 
udenfor hospitalerne for de syge, deres søskende 
og deres forældre, så de får muligheden for at 
grine og have det sjovt - sammen. 

HVEM ER 
KIDSAID?

ØNSKER, EVENTS OG SIGNATUR 
KidsAids Unikke Oplevelser er opdelt i tre kategorier: 

ØNSKER er de individuelle oplevelser og 

gaver, som vi giver til det enkelte barn og familie. 
Vi opfylder bl.a. ønsker gennem vores Ønskesky, 
fødselsdagsfejringer og oplevelseskonkurrencer. 
Ønskerne kan være alt lige fra en hund, til en Play-
Station, til et ophold i Lalandia eller en fodboldtur 
til Sevilla. 

EVENTS er de oplevelser, hvor vi glæder 

flere børn og familier. Det dækker bl.a. over vores 
KidsAid-koncerter, biografture, billetter til Tivoli  
og aktiviteter på hospitalerne, som trylleri,  
historiefortælling og musik.

SIGNATUR dækker over vores indsatser, som 

glæder i mange år. Det er eksempelvis Rumm1 på 
Aarhus Universitetshospital, vores akvarier på 
psykafdelinger og det kommende KidsAid hus i 
Aalborg. 

KidsAid gør en forskel
KidsAid gør en forskel



GALLAAFTEN
TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 
2023

Torsdag den 7. september slår Tinghallen i Viborg 

dørene op, til en fantastisk gallaaften for op til 650 
gæster. Vi venter med at løfte sløret for aftenens 
underholdning, men vi lover, at det bliver godt. Vi 
kan dog godt afsløre, at vi vil servere en lækker 3-
retters menu med dertilhørende vine.
Der vil derudover være øl, vand samt kaffe ad 
libitum hele aftenen. Andre drikkevarer vil være 
mulige at købe mod betaling.

Til de tre foregåender gallaaftenerer har vi bl.a. 
haft besøg af Nik & Jay, Pernille Rosendahl, Gnags, 
Outlandish, Medina, Henrik Svanekiær, Uffe Holm, 
Mads Langer og The Antonelli  Orchestra..

PRIS: 

12.500 KR.
EN PAKKE Á 4 PERSONER 
Der må gerne bestilles flere pakker til 

4, 8, 12, 16, 20 personer etc.  
Når du bestiller 2 pakker,  

får du dit eget bord.

*omkostningerne forbundet med arrangementet 
dækkes af en del af deltagerprisen. Alt overskuddet går 
til Knus Kræft og KidsAid fondens velgørende arbejde.



19. APRIL 2023

19. april 2023 afholder vi en stor børne-og 

ungdomskoncert i Tinghallen. Vi har tidligere 
haft besøg af Gulddreng, Cisilia, Bro og Lord 
Siva.

I år optræder Lamin, Artigeardit og ICEKIID.

KONCERT 
FOR BØRN 
& UNGE

HVER GANG DU  
KØBER EN PAKKE Á 4 

PERSONER TIL GALLAEN,  
FÅR DU AUTOMATISK  

10 BILLETTER TIL  
KONCERTEN. 



VIL DU  
MED TIL 
KNUS KRÆFT 
2023?
DET FÅR DU OG SÅDAN 
TILMELDER DU DIG

EKSPONERING
• Logo på Knus Kræft sponsorvæg
• Knus Kræft digital støtte logo til

hjemmeside
• Knus Kræft støtte email signatur

HOSPITALITY
• 4 pladser til Knus Kræft Gallashow torsdag

den 7. September 2023 kl. 18.00 (alle gæster
sidder ved 8 personers borde)

• 10 billetter til børne- og ungdomskoncert
19. april 2023

• Underholdning fra nogle af Danmarks bedste
artister

DRESSCODE
• Damer: Kort eller lang aftenkjole
• Herrer: Mørkt jakkesæt

PRIS
Pris 12.500 kr. for 4 personer.

Det er muligt at tilkøbe alle de pakker af  
4 personer, som man har lyst til. Pakkerne 
sælges efter først-til-mølle-princippet.  
Vi har tidligere haft virksomheder, som har 
købt 10 pakker (40 personer) til Knus Kræft 
Gallashow. 

Faktura fremsendes fra KidsAid Danmark 
efter tilmelding.

VED KØB OPLYS VENLIGST

• Antal pakker á 4 personer
• Virksomhedsnavn + adresse
• CVR. nr.
• Kontaktpersons: navn, e-mail, tlf. nr.
• Vedhæft logo, hvis dette ønskes profileret

FRADRAG
Når du støtter Knus Kræft, kan du opnå et 
skattefradrag på op til 8.500 kr. pr. pakke á 4 
personer, som du køber. Det er muligt at 
opnå skattefradrag bådesom virksomhed og 
privat. Hvis dette ønskes, skal KidsAid oplyses 
herom.   

TILMELDING TIL

Helene Nygaard Lavrsen 

E-mail: hela@peterlarsenkaffe.dk



VI GLÆDER OS  
TIL AT SE JER 


