
 

 

Til redaktionen 
26. marts 2015 
 
Købmænd donerer 308.000 kr. til Hjerteforeningen 
Efter en landsdækkende indsamling i december sender landets købmænd i SPAR, EUROSPAR og 
Min Købmand en check på 308.000 kr. til Hjerteforeningens arbejde med forebyggelse, forskning 
og patientstøtte. 
 
Når årets Hjertegalla løber af stablen den 28. marts 2015 på TV2 Charlie, bliver det med landets 
selvstændige købmænd i rollen som glade givere. I december samlede købmændene i kæderne 
SPAR, EUROSPAR og Min Købmand nemlig ind til fordel for Hjerteforeningen. Og nu kan de gøre 
status for en vellykket indsats. I alt 308.000 kr. målrettet indsatsen mod hjertekarsygdomme blev 
det til under kampagnen Hjerternes Fest. Her solgte butikkerne i de tre kæder hjerteformede 
bordskånere og kageforme.  
 
 ”Vi ved, at små skridt i den rigtige retning kan have en stor betydning for bekæmpelsen af hjerte-
kar-sygdomme. Lidt let motion er meget bedre end ingenting, og lidt fuldkorn er meget bedre end 
hvidt brød. Den flotte donation fra købmændene er et stort skridt for Hjerteforeningens arbejde og 
er derfor meget påskønnet”, siger Hjerteforeningens fundraising- og marketingchef, Ellen Smidt-
Nielsen. 
 
Det er forbrugere over hele landet, der har været med til at gøre indsamlingen under Hjerternes 
Fest til en stor succes i de tre dagligvarekæder. 
 
”Kunder landet over tog rigtig godt imod vores initiativ med Hjerteforeningen. Lysten til at støtte op 
om den gode sag og samtidig anskaffe sig nogle søde værtinde- eller kalendergaver har været 
overordentlig stor. Særligt i ugen op til jul, hvor beløbet til Hjerteforeningen blev fordoblet gennem 
salget af de små hjertevarme gaver. Vi glæder os naturligvis over, at vi sammen med kunderne nu 
kan overrække en god, stor check til Hjerteforeningen”, siger Jørgen Nielsen, kædedirektør i 
Købmandshuset, som har kæderne SPAR, EUROSPAR og Min Købmand. 
 
Hjerteforeningen er med 136.500 medlemmer en af Danmarks største sygdomsbekæmpende 
organisationer. Hjerteforeningen kæmper for, at færre danske børn og voksne rammes af en 
hjerte-kar-sygdom. Derfor arbejder Hjerteforeningen med forskning i hjerte-kar-sygdomme, 
forebyggelse og patientstøtte. 
 
Hvert år støtter Hjerteforeningen forskning i hjerte-kar-sygdomme med ca. 25 millioner kr.  
Foreningen er en privat organisation, der er afhængig af kontingenter, donationer, arv og 
sponsorer. 
 
For yderligere information kontakt:  
Kommunikationsdirektør i Dagrofa, Markela Dedopoulos, 41 99 32 02 
Fundraising- og marketingchef i Hjerteforeningen, Ellen Smidt-Nielsen, 33 67 00 05 
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Om Købmandshuset  
Købmandshuset blev etableret i 1954 og hed frem til 2013 SPAR Danmark A/S. Under Købmandshuset 
findes i dag kæderne SuperBest, EUROSPAR, SPAR, Min Købmand og Let-Køb, der omsætter for ca. 10 
mia. kr. fordelt godt 600 butikker. Købmandshuset er en del af Dagrofa koncernen, der har en årlig 
omsætning på ca. 19 mia. kr. og godt 7.000 ansatte. Læs mere på www.kobmandshuset.dk eller 
www.dagrofa.dk 
 


