
KIDSAID 
CHARITY 

GOLF
28. APRIL 2023



The Scandinavian arrangerer i samarbejde med 
KidsAid Charity Golf fredag den 28/4-23.
 
Dagen vil udover en runde golf på The Scandinavian 
Old Course byde på let frokost, forplejning på banen, 
fede præmier, DJ og drinks på terrassen samt en 
3-retters middag inkl. vin i Restaurant The Waters 
med efterfølgende underholdning.
 
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, 
da vi kun har plads til 20 hold. Vi forventer, at der 
hurtigt bliver udsolgt, så I skal ikke vente med 
tilmeldingen. 

Vi håber, I vil bakke op om en af årets højdepunkter, 
så vi sammen kan gøre en forskel.

PROGRAM FOR DAGEN

10.30 Ankomst

11.00 Let Frokost

12.30 Frokost

17.30 DJ og drinks på terrassen

19.00 Middag, musik og auktion

00.00 Tak for idag

 

KØB ET 
HOLD TIL 
CHARITY 

GOLF

20.000 kr.
pr. hold

Tilmelding til Christian

clt@kidsaid.dk 



KidsAid støtter syge og sårbare børn og unge 
samt deres familier i Danmark. 
Der er mange børn i Danmark, som har en 
sygdom med stor påvirkning på deres liv. Det 
er seje børn, der ofte gennemgår mange opera-
tioner, 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, som vi hjælper, er, at de har 
brug for afbræk fra sygdom og behandlings-
forløb, så de kan bevare livsglæden med posi-
tive 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. 

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 
PlayStation, 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 Århus Universitetshospital, vores akvarier 
på psyk-afdelinger og det kommende KidsAid 
hus i Aalborg. 

HVEM 
ER 
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AID?

KidsAid gør en forskel
KidsAid gør en forskel


