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En del av alla som engagerat sig i basaren jublar över resultatet. I förgrunden Rickard Wisemark med huvudpersonen Filippa, som tar uppståndelsen med ro.

En riktigt hjärtlig basar
Filippas hjärt-lung-dag lockade till torget – nu väntar TV4:s morgonsoffa
beroende av forskning. Forskning som till
största delen finansieras av Hjärt-lungfonden.

Basaren Filippa hjärta Valentine till
förmån för Hjärt-lungfonden på torget
i Lidköping var en populär händelse
i lördags.
Med ponnyridning och ett stort loppistält
på västra körbanan var det svårt att
missa vad som pågick och intresset var
väldigt positivt.
– Det känns fantastiskt roligt. Det går
rakt in i hjärtat, säger Louise Wisemark
som arrangerade tillsammans med maken
Rickard och med hjälp av goda vänner och
stöd av ett antal företag.
– Vi är 28 personer som arbetar med detta. Det är jättehärligt, säger Rickard.

Felicia Granath, fyra år, tyckte det var spännande att klappa ponnyn Grace.

I basaren fanns både nytt och gammalt,
mycket barnkläder, och kaffe med hembakat plus varm korv, lotterier, bössinsamling och annat.
Louise och Rickard tillägnar basaren och

Prickskytte med bandyboll var en av basarens
aktiviteter. Totte Josefsson, i mitten, instrueras av Simon Artig och Petter Björling inför
skottet.
insamlingen sin dotter Filippa som föddes
med enkammarhjärta och, liksom andra
barn i samma situation, för sin framtid är

I Sverige föds tio till tolv barn varje år med
det hjärtfel Filippa har. Totalt föds cirka
1 000 barn i Sverige med någon form av
hjärtfel. Louise och Rickard har på nära
håll sett vad forskningen betytt för Filippa.
Därför vill de bidra till att forskningen får
pengar.
Basaren i Lidköping i lördags är den första de arrangerat. Från början hade de
tänkt sig en försäljning hemma på garageuppfarten i Stenhammar, men projektet
växte och hamnade på torget.
Nästa år hoppas de att flera liknande aktiviteter kan hållas, även i andra städer än
Lidköping. De vill utmana kommuner tävla
med varandra i att samla in så mycket
pengar som möjligt. Den som lyckas bäst
blir ”Alla hjärtans stad”.

