
Vi gør en forskel!



DBCG på Langeland 



Hvad er Breast Friends?

En international brystkræftkampagne initieret af

Roche a/s for at:

• øge kendskabet til brystkræft og brystkræftforskning

• indsamle penge til brystkræftforskning



Kampagnestart:

FCK i lyserødt i PARKEN, Oktober 2006

• 24.000 tilskuere oplevede F.C. København i PARKEN i tv-

transmitteret kamp spille i lyserøde trøjer for at støtte den 

gode sag

• Der indsamles til brystkræftforskning



Aktiviteter 2007 - 390.000 kr. - til forskning

Kendte til kampKendte til kampKendte til kampKendte til kamp

mod brystkrmod brystkrmod brystkrmod brystkrææææftftftft

Tom KristensenTom KristensenTom KristensenTom Kristensen

giver den gas for giver den gas for giver den gas for giver den gas for 

Breast FriendsBreast FriendsBreast FriendsBreast Friends

LyserLyserLyserLyserøøøød d d d 

LangelandsfestivalLangelandsfestivalLangelandsfestivalLangelandsfestival

Fotoudstilling og bog Fotoudstilling og bog Fotoudstilling og bog Fotoudstilling og bog 

””””Det kommer os alle Det kommer os alle Det kommer os alle Det kommer os alle 

sammen vedsammen vedsammen vedsammen ved””””



Forskning der er til at forstå

• Partiel strPartiel strPartiel strPartiel stråååålebehandling lebehandling lebehandling lebehandling Birgitte Vrou Offersen

• Metastaser nyt mMetastaser nyt mMetastaser nyt mMetastaser nyt måååål for krl for krl for krl for krææææftbehandling ftbehandling ftbehandling ftbehandling Jeanette Dupont Jensen

• Jagten pJagten pJagten pJagten påååå nye gener for arvelig brystkrnye gener for arvelig brystkrnye gener for arvelig brystkrnye gener for arvelig brystkrææææft ft ft ft Mads Thomassen 

• Kemoterapi der virker bedre Kemoterapi der virker bedre Kemoterapi der virker bedre Kemoterapi der virker bedre Pernille Bræmer Hertel 

• BrystkrBrystkrBrystkrBrystkrææææftoperation ftoperation ftoperation ftoperation –––– uden smerter og kvalmeuden smerter og kvalmeuden smerter og kvalmeuden smerter og kvalme Rune Gärtner



Aktiviteter i 2008

• Uddeling af penge til forskning

• Videreudvikling af breastfriends.dk

• Formidling af forskning



Lyserød festival

• Indsamlingsshow

• Indsamling via lokalradioen

• Centralt placeret Breast Friends

telt med salg af diverse effekter

• Keld og Hilda banko donerer 

overskud

• Auktion i samarbejde med 

lokalradioen



www.breastfriends.dk


