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En kvart million 
nåede Bubber at 
uddele på en enkelt 
dag. Pengene fra 
Ude og Hjemmes 
juleindsamling fik 
smilene frem hos 
kræftramte børn  
på hospitalerne i 
Danmark.

nHospitalsklovnene Alfredo 
og Theodor har sørget for 

høj stemning allerede. Allige-
vel får glæden en ekstra tak 
opad, da Bubber træder ind ad 
døren til børneafdelingen på 
Aalborg Sygehus. Med sig har 
Bubber nemlig – foruden sit 
smittende gode humør – en 
check på 64.087,50 kr., som af-

hvor han gik ind til Milles seng 
og sad og snakkede med hen-
de. 

– Du er så sej, mente Bub-
ber. Hvis voksne mennesker 
havde været igennem det sam-
me som du, havde de været 
helt færdige. Så det er ikke så 
mærkeligt, at du er træt. Du 
klarer det helt fantastisk godt.

Når hverdagen er træls, er 
der ekstra grund til at sætte 
lidt flere farver på. I Aalborg 
har de allerede en plan for, 
hvad pengene skal bruges til. 
Selv om hospitalsklovnene når 

at foreslå både et pommes 
frites-jern og en sodavandsma-
skine, er det fastlagt, at pen-
gene i år går til, at alle børne-
ne fra afdelingen kan komme 
på koloni ved Vesterhavet. I 
Aarhus venter blandt andet et 
brag af en fastelavnsfest og i 
Odense er der planer om nye, 
farverige trip-trap-stole – og 
en kæmpestor sommerfest.

– Det er dejligt at få, men 
det er endnu dejligere at give, 
siger Bubber, der for tredje år 
i træk tager turen rundt til 
hospitalerne og spreder glæde.

– Det fine er jo også, at med 
de her penge kan afdelingerne 
gøre lige, hvad de vil. De skal 
ikke søge på et skema i seks 
eksemplarer eller angive, hvad 
de vil bruge pengene til.

Ude og Hjemme vil også 
gerne til næste år kunne møde 
op på kræftafdelingerne for at 
sætte lidt mere farve på hver-
dagen. Så allerede nu er vi ved 
at forberede en stribe af auk-
tioner over hele landet, så du 
har mulighed for at give din 
støtte. Så der er god grund til 
at glæde sig til jul.� n

Bubber blev i Aalborg modta-
get af hospitalsklovnene 
Theodor og Alfredo, der 
kunne sangen fra dengang, 
Bubber stadig sad i sit 
badekar lørdag eftermiddag. 
Personalet og børnene sang 
med, og stemningen blev 
ekstra høj, da afdelingssyge-
plejerske Helle Nygaard på 
afdelingens vegne modtog 
checken på de godt 64.000 kr.

Bubber fik 
en snak med 
Emilia på 2 
år og hendes 
mor, Trine.

Mille på 9 år 
var lidt træt 
og blev i sin 

seng, så 
Bubber var 

lige forbi og 
hilste på.

Så er der kage fra Ude og Hjemme. Afdelings-
sygeplejerske Helle Nygaard er klar til at servere.

Byer som var med
i indsamlingen: 
 
• Hobro    6.350 kr.
• Dronninglund   8.700 kr.
• Hirtshals   9.600 kr.
• Give    7.550 kr.
• Køge    7.525 kr.
• Høng    9.875 kr.
• Sorø    8.400 kr.
• Horsens   6.150 kr.
• Silkeborg   6.000 kr.
• Grindsted   9.100 kr.
• Faxe    7.100 kr.
• Vordingborg   5.800 kr.
• Auning  20.950 kr.
• Aalborg   5.750 kr.
• Frederikshavn   8.200 kr.
• Østervrå   4.550 kr.
• Skjern  10.700 kr.
• Esbjerg   5.690 kr.
• Bogense   1.000 kr.
• Solrød    7.650 kr.
• Haslev    4.560 kr.
• Kalundborg   8.925 kr.
• Langeskov   5.725 kr.
• Vollsmose   7.500 kr.
• Fredericia   6.300 kr.
• Haderslev   8.400 kr.
• Tønder  10.100 kr.
• Gråsten   5.000 kr.
• Løgstør 10.950 kr.
• Skive     6.600 kr.
• Struer    5.375 kr.
• Kjellerup 10.275 kr.

    I alt: 256.350 kr.

delingen kan bruge til lige, 
hvad den vil. 

Pengene stammer fra Ude og 
Hjemmes juleindsamling, hvor 
vi i år satte rekord med 
256.350 kr. Det var på forhånd 
bestemt, at pengene – i lighed 
med de to seneste år – skulle 
gå til børnene på de fire kræft-
afdelinger i Aalborg, Aarhus, 
Odense og København.

Så Aalborg er første station 
på rejsen, hvor Bubber er den 
glade giver på vegne af Ude og 
Hjemme.

Børnene på kræftafdelingen 

er nogle seje størrelser. Selv om 
de lever i en barsk verden med 
kemokure, prøver, der skal ta-
ges under fuld bedøvelse, og 
andre ubehageligheder, så er 
det ikke pylren, der præger 
dem. De er måske trætte og lidt 
stille, men de tager tilværelsen 
med ophøjet ro og er klar til at 
møde udfordringerne hver ene-
ste dag.

I Aalborg var Mille på 9 år 
så træt, at hun ikke havde 
kræfter til at mødes med Bub-
ber over den festlige kage. Men 
så tog Bubber lige 10 minutter, 

det er en glæde at giveBubbers 

gavebod
Se tv klIp
læs mere om Bubbers  
dag og se et tv-klip på:  
udeoghjemme.dk


