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 De kunne næsten ikke få armene ned, 
men de var så trætte, at det var svært at 
holde dem oppe. Kvinderne fra Holstebro 
præsterede i 2017 et resultat på Lyserød 
Lørdag, der gjorde byen ved Storåen 
til suveræn danmarksmester i at samle 
penge ind til forskning og forebyggelse
af brystkræft.

494.500 kroner blev Holstebros bidrag. 
Det er meget tæt på 10 procent af det 
rekordhøje landsindsamlingsresultat på 
5.010.000 kroner. 

”Vi var helt høje, da vi var ovre på det lyse-
røde kontor hos Kræftens Bekæmpelse 
for at afl evere pengene. Her havde man 
tippet på 300.000, fordi vi altid har været 
så gode til at skaffe bidrag, og så kom vi 
med en halv million!,” siger Lene Hagen 
Møllenberg, selvstændig fodplejer og en 
af de seks kvinder, der er tovholdere på 
Lyserød Lørdag i Holstebro.

Fester, modeshow, lotterier, auktioner 
og fuld sponsordækning af alle udgifter. 
Hvordan kan Holstebro præstere så fl ot, 
når eksempelvis naboen Herning samlede 
beskedne 3.800 kroner ind?

”Vi er ved at være så kendte, at vi ikke skal 
forklare os. Folk forstår værdien i at gøre 
en indsats mod en sygdom, som rammer 
hver niende kvinde og faktisk også en del 
mænd,” siger Lene Møllenberg.

2018 markerer 10-året for starten på Støt 
Brysterne kampagnen. Lyserød Lørdag 
fi nder sted 6. oktober.

”Den dag maler vi hele byen lyserød. Det 
bliver et brag af en fest!” 

 Der rosarote Rekord
Die dänische Organisation Kræftens 
Bekæmpelse, Kampf gegen den Krebs, ist 
sehr aktiv im Einsatz gegen Brustkrebs. 
„Støt Brysterne”, Stützt die Brüste, ist der 
Name einer fortlaufenden Kampagne, die 
jedes Jahr mit dem „Rosaroten Samstag“ 
ihren Höhepunkt erreicht.

Es ist den Frauen in Holstebro gelungen 
den mit Abstand größten Betrag für die 
Forschung und Vorbeugung gegen die 
gefürchtete Krankheit einzusammeln. Fast 
eine halbe Millionen dänische Kronen 
konnten die sechs stolzen Koordinatorin-
nen an die Organisation in Kopenhagen 
übergeben. Dieser Betrag machte fast 

10 % der rekordhohen Summe aus, die 
in ganz Dänemark eingesammelt wurde.

„Wir waren wie in einem Rausch, als wir 
das Geld im rosaroten Büro abgeliefert 
haben“, sagt Lene Hagen Møllenberg, im 
Namen der ganzen Gruppe.

 Pink record
The Danish Cancer Foundation is very 
active in the fi ght against breast cancer. 
‘Støt Brysterne’ is the name of a perma-
nent campaign, which culminates each 
year in the action day Pink Saturday.

The women in Holstebro succeeded in 
collecting the largest amount of money 
in Denmark for the research and the 
prevention of this feared illness. The six 
stakeholders could proudly donate almost 
a quarter of a million Danish kroner to 
the organization in Copenhagen. It was 
almost 10 percent of the record high 
amount of money collected in the whole of 
Denmark.

‘We were extremely happy, when we 
presented the sum of money in the pink 
offi ce,’ Lene Hagen Møllenberg says on 
behalf of the group.


