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Vibeke	  Østergaard	  fra	  Erslev	  har	  netop	  fået	  den	  bedst	  tænkelige	  start	  på	  weekenden.	  Hendes	  støtte	  på	  150	  

kroner	  til	  Kræftens	  Bekæmpelses	  indsamling	  på	  NOVA	  førte	  nemlig	  til	  en	  sand	  gaveregn,	  da	  hun	  i	  går	  blev	  udtrukket	  

som	  vinder	  af	  Kræftens	  Bekæmpelses	  Superpulje	  med	  gaver	  for	  288.000	  kroner	  -‐	  blandt	  andet	  en	  spritny	  Ford	  Focus	  

stationcar.	  	  

	  
Håbet	  har	  været	  mere	  lyserødt	  end	  grønt	  for	  de	  mange	  radiolyttere,	  som	  den	  seneste	  uges	  tid	  har	  købt	  lodder	  i	  

Kræftens	  Bekæmpelses	  Superpulje	  til	  fordel	  for	  Støt	  Brysterne.	  Vinderen	  skulle	  egentligt	  først	  være	  udtrukket	  i	  dag,	  

men	  da	  opbakningen	  fra	  lytterne	  har	  været	  enorm,	  så	  nåede	  NOVA	  allerede	  i	  går	  loftet	  for	  indsamlingen,	  og	  den	  store	  

gevinst	  blev	  udløst.	  Knap	  1,3	  million	  kroner	  går	  nu	  videre	  fra	  NOVAs	  lyttere	  til	  forskning,	  forebyggelse	  og	  patientstøtte	  

i	  forbindelse	  med	  brystkræft.	  

	  

Vibeke	  Østergaard	  har	  ikke	  blot	  vundet	  en	  spritny	  Ford	  Focus	  stationcar	  til	  en	  værdi	  af	  240.000	  kroner	  -‐	  hun	  kan	  også	  

glæde	  sig	  over	  gavekort	  til	  både	  weekendophold,	  tøj	  og	  møbler,	  en	  ny	  cykel,	  støvsuger	  og	  meget	  mere.	  I	  alt	  har	  

præmierne	  en	  værdi	  af	  288.000	  kroner.	  Det	  var	  derfor	  en	  meget	  glad	  Vibeke,	  der	  i	  går	  modtog	  opkaldet	  fra	  NOVA:	  

	  

"Nej,	  hvor	  er	  det	  vildt.	  Nej	  hvor	  er	  det	  bare	  fedt.	  Jeg	  ryster	  helt,	  nej	  hvor	  er	  det	  bare	  fuldstændig	  vanvittigt	  -‐	  tusind	  

tak.	  Jeg	  ryster	  over	  hele	  kroppen.	  Det	  føles	  som	  om	  det	  ikke	  er	  rigtig,"	  sagde	  Vibeke	  Østergaard,	  da	  NOVA-‐værterne	  

Christina	  Sander	  og	  Casper	  Hjort	  ringede	  hende	  op.	  

	  

NOVA	  fortsætter	  med	  Støt	  Brysterne	  frem	  til	  den	  8.	  oktober,	  hvor	  hele	  landet	  vrimler	  med	  Lyserød	  Lørdag-‐

arrangementer,	  som	  skal	  afslutte	  alle	  de	  årlige	  indsamlinger.	  Indtil	  da	  er	  sendefladen	  helliget	  kampen	  mod	  brystkræft,	  

og	  selvom	  Kræftens	  Bekæmpelses	  Superpulje	  nu	  er	  vundet,	  er	  der	  stadigvæk	  store	  præmier	  på	  spil.	  

	  

NOVA	  har	  nemlig	  sammensat	  endnu	  en	  superpulje,	  hvor	  hovedpræmien	  er	  en	  rejse	  for	  to	  personer	  til	  Kenya	  med	  

Africa	  Tours	  med	  fem	  dage	  i	  den	  luksuriøse	  Karen	  Blixen	  Camp	  og	  derefter	  fem	  dages	  badeferie	  ved	  Det	  Indiske	  

Ocean.	  Hertil	  kommer	  et	  gavekort	  på	  50.000	  kr.	  til	  indkøb	  i	  Kvickly	  samt	  mange	  flere	  gevinster,	  lige	  fra	  smykker	  og	  

cykler	  til	  gavekort	  på	  tøj	  og	  skønhedsprodukter.	  Lytterne	  deltager	  i	  sms-‐konkurrencen	  ved	  at	  støtte	  indsamlingen	  med	  

150	  kroner.	  

	  

Det	  er	  ikke	  første	  gang,	  NOVA	  afvikler	  'Støt	  brysterne'-‐uger	  i	  samarbejde	  med	  Kræftens	  Bekæmpelse.	  Sidste	  år	  var	  

lytterne	  ikke	  kun	  vilde	  med	  chancen	  for	  at	  vinde	  præmier,	  men	  også	  med	  at	  donere	  penge	  for	  at	  høre	  et	  

musiknummer.	  Derfor	  gentager	  NOVA	  sidste	  års	  succes	  "Hits4tits',	  hvor	  lytterne	  dagligt	  kan	  få	  et	  lytterønske	  opfyldt	  

mod	  at	  donere	  et	  valgfrit	  beløb.	  "Hits4Tits"	  bidragene	  spænder	  vidt	  -‐	  NOVA	  værterne	  modtager	  alt	  fra	  10	  -‐	  2.000	  

kroner	  pr.	  sang.	  

	  

Fakta:	  

Brystkræft	  er	  fortsat	  den	  hyppigste	  kræftsygdom	  hos	  kvinder,	  og	  så	  mange	  som	  1	  ud	  af	  9	  danske	  kvinder	  rammes	  af	  

den	  svære	  sygdom.	  Hvert	  år	  mister	  vi	  omkring	  1.200	  kvinder	  til	  brystkræft	  i	  mens	  knap	  62.000	  lever	  med	  sygdommen,	  

som	  en	  del	  af	  hverdagen.	  Mænd	  kan	  også	  få	  brystkræft,	  og	  der	  er	  cirka	  30	  tilfælde	  om	  året.	  NOVA's	  indsamling	  går	  til	  

Kræftens	  Bekæmpelse	  og	  giver	  dermed	  en	  hjælpende	  hånd	  til	  forskningen,	  som	  skal	  hjælpe	  os	  alle	  sammen	  med	  at	  

komme	  tættere	  på	  en	  kur	  mod	  brystkræft.	  

	  


