
TIL KAMP FOR 
LANDETS ENESTE 
BØRNEHOSPICE

JESPER NØDDESBO & BSV - BJERRINGBRO/SILKEBORG  

LØRDAG DEN 18. AUGUST
spiller BSV opvisningskamp mod PSG i JYSK Arena. 



Det er uforståeligt og helt meningsløst, 
når børn & unge med hele livet foran sig, 
ikke får lov til at være ubekymrede, raske 
og glade børn, men i stedet rammes af 
uhelbredelig sygdom. Hele familien påvirkes 
af den dybe smerte, og det kan være næsten 
umuligt at se en vej gennem sygdommen. 
 

I Danmark findes der ét sted, hvor disse 
børn & unge og deres familier har mulighed 
for at være sammen, finde livskvalitet og 
få den støtte, behandling og hjælp som 
de har brug for. Lukashuset hedder dette 
sted, og det er landets eneste børne-  
og ungehospice.

JESPER NØDDESBO OG BSV  
GÅR TIL KAMP FOR LANDETS  

ENESTE BØRNEHOSPICE

LØRDAG DEN 18. AUGUST 

Spiller Bjerringbro- Silkeborg (BSV) opvisningskamp mod 
Paris Saint-Germain (PSG) i JYSK Arena. 

I den forbindelse har Jesper Nøddesbo, sammen med KidsAid og BSV,  
skabt et arrangement fyldt med håndbold i verdensklasse, 

mad, musik og fest. Og Du skal med. 

 
Målet er klart; 

DER SKAL SAMLES 1 MILLION KR. 
IND TIL LUKASHUSET.  



PROGRAM: 18. AUGUST 2018
KL.15.00 BSV- PSG I JYSK ARENA
KL. 17:00 VELKOMSTDRINKS OG SNACKS VED FESTTELTET
KL. 18:00 SOMMERMIDDAG MED SPILLERE FRA BSV & PARIS SAINT-GERMAIN  
KL. 20:00 AUKTION 
KL. 21:00 KAFFE OG DESSERT
KL. 01:00 TAK FOR I AFTEN

AFTENEN BLIVER KRYDRET MED OPTRÆDENER FRA NOGLE AF LANDETS 
BEDSTE MUSIKERE OG DJ MADS LAUMANN 

PRIS PR. PERSON: 1.500 KR. 
Indeholdt i prisen er siddeplads til kampen, middag, musik,  

auktionsnummer og fri bar. Auktionskatalog sendes på mail primo august. 

Vi sætter 400 billetter til salg til arrangementet  
– og du kan bestille dine hos Charlotte@thirdbrand.dk. Du vil herefter modtage  
en faktura fra Kidsaid, der ubeskåret formidler pengene videre til Lukashuset. 

Håber at se jer til kampen
JESPER NØDDESBO

Arrangementet og indsamlingen laves 
i samarbejde med BSV & KidsAid 
Her kan du læse mere om Lukashuset.

I måneden op til arrangementet er det muligt at donere penge til indsamlingen. For hver 100 kr. der doneres  
på mobilepay 31953, tildeles man et lod. De 4 sidste lørdage op til arrangementet vil Jesper via sin Instagram  

trække lod blandt ugens donationer om lækre præmier. Yderligere trækkes til slut lod om den helt store præmie  
- en tur til Barcelona, hvor man sammen med Jesper skal se Barcelona spille.


