
Svanerne 
flyver højt i år!



Med få ord kan man vist godt 
kalde Abbelone en meget 
selvstændig og modig kunst-
ner, hvor figurativ og abstrakt 

blandes i et spædende univers 
af farver og mønstre, men altid 

med en sikker balance og en rød 
tråd. 

 Der er ingen udover Abbelone selv der 
ved,  hvad der skal ske eller hvilken retning den kunstneriske 
frihed tager.

Vi glæder os over, at Abbelone har stillet tid og kreativitet til 
rådighed, så vi alle kan se et kunstværk udvikle sig fra start til 
slut.

ABBELONE BORCH 
NIELSEN Kunstner

Respekt er vel det ord, der kommer på læberne når snakken 
falder på Danske Hospitalsklovne. Kan huske første gang vi 
skiftede bekendtskab med dem i en nyhedsudsendelse. Rød 
næse, klovnekostume, en varme og omsorg, som var med-
rivende. Smilende børn i et hospitals- miljø, og en fantastisk 
evne til at flytte fokus fra sygdom til glæde. 

Hvis der er noget vi kan blive enige om i vores lille land, må 
være, at Danske Hospitalsklovne, som i dag har kapacitet til at 
besøge ét ud af to børn, skal have al den støtte, som vi på no-
gen måde kan give dem. 

Valget var derfor såre simpelt, 
fra dag ét med sofatanken, og vi 
håber, at vi ved fælles hjælp en 
dag kommer op på, at alle børn 
fortjener en klovn på hospitalet. 



VI STØTTER - STØTTER DU?

SKRIV: MESSE

502216

Velkommen indenfor på 
Formland Spring 2022
- og velkommen på vores stand. 

Kunstneren Abbelone svinger kulturpaletten på sofa fra Svane Design, 
som er bygget og specielt polsteret med malerlærred til denne event. 

Pengene går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne og deres fantastiske 
arbejde, hvor hvert andet barn i dag får besøg. 
Børnene er ekstra sårbare, i et sterilt hospitalsmiljø, så de smil og den 
varme som de Danske Hospitalsklovne bidrager med, er guld værd - og i 
vores optik er de med til, at gøre både ophold og behandling mere men-
neskelig og forhåbentligt også være en del af helingsprocessen. 

Når du står med denne folder i hånden, er Abbelone allerede i gang med 
operation dagsværk, som strækker sig over alle åbningsdage. 
Du/I og alle kan byde på værket her på messen, og på den måde bidrage 
– eller give en skilling til indsamlingen på MobilePay, facebook-indsam-
lingen eller lægge en mønt i Hospitalsklovnenes indsamlingsbøtte her på 
standen. Intet er for stort eller for småt og vi takker på forhånd for alle 
donationer, som går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne. 
Beløbet for sofaindtægt bliver efter nærmere aftale med køberen og Dan-
ske Hospitalsklovne, givet direkte til en klovn. 

Så kig forbi løbende og se den blanke sofa transformeres live alle dage – 
og byd gerne. 

Vi er naturligvis til stede og fortæller og informe-
rer om løst og fast på vores sædvanlige uformelle 
facon. 

Så kom glad, Team Svane



Svanerne 
er landet her på 

Formland Spring 2022


