Hjälp oss göra Lidköping till
Alla Hjärtans Stad 2013

Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Det är en av hundra nyfödda.
I September 2009 föddes vår dotter Filippa. Hon som vid första anblick verkade helt frisk, visade sig
vara allvarligt hjärtsjuk. Filippas hjärta saknar högerkammare och har
en rad andra fel. En akut operation var nödvändig för att rädda
hennes liv. Hon har nu gjort ytterligare två stora hjärtoperationer för
att på så sätt konstruerat ett så kallat ”enkammarhjärta”.
I dag är det till största delen allmänhetens gåvor till Hjärt-Lungfonden
som finansierar den svenska forskningen kring barnhjärtan. Det är
därför vi tycker att det är så viktigt att uppmärksamma att vi var och
en har möjlighet att bidra, stort som smått, till att göra livet bättre för
de barn och familjer som drabbas.
Detta är andra året som vi gör denna insamling och förra året var en fantastisk succé där vi i Lidköping
visade hela Sverige att vi är ALLA HJÄRTANS STAD. Detta vill vi göra även i år och med hjälp av ER
vill vi slå ett extra slag för alla Sveriges barnhjärtan och se till att de får slå länge!
Den 9:e Februari kommer en basar att fylla hela Särnmarkshuset. Vi kommer att sälja massor med
secondhand barnkläder, loppisprylar, hembakat bröd, diverse förtäring samt lotterier, tävlingar,
ponnyridning, ansiktsmålning och ballonger. Allt överskott kommer oavkortat att gå till Hjärtlungfonden
och till förmån för forskning kring medfödda hjärtfel.
Ni kan som företag välja att donera:
Rött Hjärta

– 10 000 kr eller mer

Orange Hjärta

– 5 000 kr

Gult Hjärta

– 2 500 kr

Alla företag som stödjer insamlingen får sin logotyp publicerad i
NLT i samband med ett uppföljningsreportage och tackannons.
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