Besøg 22/9-15 hos
TrygFondens Familiehus, Skejby

Referat
Egon R, cykelløbsudvalget, uddelte donation på kr. 25.000 til TrygFondens Familiehus, v/Vinni
Stenholt. Ligeledes uddeltes donation på kr. 25.000 til Livsværkstederne, Gellerup, v/Verner
Karkov. Overskud fra cykelløb herefter var på kr. 20.000, som overføres til klubbens
aktivitetskasse.
Modtagerne takkede for pengene. Familiehuset bruger pengene til driften, og Livsværkstederne
har et ønske om et nyt billiardbord.

TrygFondens Familiehus, v/leder Vinni Stenholt, bød os velkommen. Vi fik en rundvisning i
huset, samt en grundig orientering om husets funktion. Huset blev oprettet i 2012, og der er plads
til 12 familier, hvor et barn er til behandling på Skejby Sygehus for en længere periode, helt op til 2
år. Barnets familie kan bo i huset i nogle dage under nogenlunde private forhold, mens barnet får
behandling på hospitalet. Længste ophold har været 190 dage. Der kommer børn fra hele landet.
Det er kræft-, hjerte-, urinvejs- og andre sygdomme fordelt med ca. ¼ på hver, som børnene
behandles for. Huset er allerede blevet for lille, idet Dansk Partikel Center bliver oprettet på
Skejby. Der kan så behandles 5 – 6 børn med strålekanon, en behandling, som ellers skulle
udføres i Huston, USA.
For at TrygFondens Familiehus kan skabe de rammer og det frirum for familierne, som de har brug
for, er de afhængige af hjælp fra frivillige samt økonomiske sponsorater og donationer i alle
størrelser og former. De frivillige er "limen" i huset, det er dem, der skaber de indre rammer. De
økonomiske donationer er nødvendige for os for at kunne få huset til "at løbe rundt". For ikke at
belaste de ramte familier yderligere økonomisk i en, i forvejen svær periode, betaler de kun et
symbolsk beløb for hver overnatning, de har i et værelse (p.t. kr. 100,00). Den faktiske udgift for de
enkelte værelser er mellem kr. 500,00/600,00 pr. døgn. Derfor er økonomiske donationer til drift,
husholdningsartikler, inventar, legetøj, vedligeholdelse etc. helt nødvendige.
Eneste fuldtidsansat er lederen. Hertil kommer et par deltidsansatte. Der er tilknyttet i alt ca. 50
frivillige hjælpere i alderen 16 – 79 år, 47 kvinder og 3 mænd. Firmaer kan adoptere et værelse for
kr. 50.000 pr. år.
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