HYG DIG!

DET GÅR TIL ET
GODT FORMÅL
Lige nu står du måske på Grøn under en
bagende sol med en kold fadøl i hånden.
Eller du er til Cirkus Summarum og spiser
popcorn eller nyder et måltid fra vores
boder på Roskilde Festival. Det kan
også være, du har overnattet på
Musholm – vores ferie-, sport- og
konferencecenter. Og du tænker nok
ikke lige over det – men du er med til at
gøre en kæmpestor forskel for dem, der
har Muskelsvind og deres familier.
Pengene, vi samler ind via vores mange
arrangementer, går nemlig til gode formål,
som alle sammen har rod i vores kongstanke:
Vi samler på festlige oplevelse, mens vi samler ind.
Læs mere på bagsiden, og find ud af,
hvad vores indsamlede midler går til.

1

VI SKABER FÆLLESSKABER,
DER GØR EN FORSKEL

Om man er ung, gammel, pårørende til en
med muskelsvind eller selv lever med en
muskelsvindsdiagnose, så har man brug for
at føle, at man ikke er alene. Vores medlemmer mødes året rundt til camps, events
og hyggelige arrangementer, hvor de får et
grin og bliver inspireret af andre, der står i
præcis deres situation. Det giver overskud
på den mentale konto og mod på livet. Vi
er særligt optagede af at gøre en forskel for
vores yngste medlemmer – børn og unge.
De har i særdeleshed brug for støtte og rollemodeller, der gør dem flyveklar til et voksenliv med Muskelsvind som passager.

2

VI HOLDER
DEBATTEN VARM

Politikere og andre beslutningstagere skal
vide, hvordan det er at leve med et handicap, og hvad der kan gøres bedre. Derfor
bruger vi en del af vores indsamlede midler
på at sørge for, at muskelsvind er på den
politiske dagsorden. Vi fortæller politikerne,
når lovgivningen ikke fungerer eller rammer
skævt, og vi er synlige i medierne – både når
uretfærdigheden rammer, og når tingene
lykkes.

3

VI SIGER FARVEL
TIL FORDOMME

Mennesker med muskelsvind eller andre
handicap er mennesker som dig og mig. De
er lige så forskellige, fjollede, eftertænksomme, musiklyttende, kageelskende, rejselystne, nørdede og veltalende som din bedste
ven eller din sjoveste kollega. Vi arbejder
hver dag på at nedbryde fordommene om
mennesker med handicap, så vi får skabt
plads til forskelle i vores samfund.

EN FESTLIG
FILOSOFI
Vi har altid troet på, at
den bedste måde at skabe
opmærksomhed omkring
en sag, er ved at skabe en
oplevelse for folk. Det er
derfor vores arrangementer er festlige og fulde af
positiv energi.

OVER
300.000
MENNESKER
KAN IKKE
TAGE FEJL
Når sommeren rammer
Danmark, er det for mange
koncert- og cirkustid. Faktisk havde Grøn og Cirkus
Summarum sidste år hhv.
190.000 gæster og 112.000
gæster.

HYG DIG

Det går til et godt formål

