
Den tidligere professionelle cykelrytter Brian Holm har taget 
initiativ til ’La Flamme Rouge’, som er unikt cykeltøj designet af 
det engelske modeikon Paul Smith. Overskuddet fra salget af 
La Flamme Rouge går til OmSorg ved Kræftens Bekæmpelse. 

I cykelsport er ’La Flamme Rouge’ symbolet på den sidste 
kilometer af et cykelløb. Det er der, hvor man efter at have 
tilbagelagt flere hundrede smertefulde kilometre er lige ved 
at nå i mål – og hvor det bliver afgjort, om man vinder eller 
taber. Det er her, de allersidste reserver skal findes frem og 
hvor den hjælpende hånd måske gør den afgørende forskel. 

Hver tredje dansker bliver ramt af kræft. Kræftsygdomme kan 
være dødelige og mange gør en stor indsats for at udbrede 
kendskabet til kræft og skabe bedre behandlingsmuligheder. 
Men midt i den store indsats er det også vigtigt at påskønne 
den individuelle og smertefulde kamp, som den enkelte 
kræftpatient og dennes familie kæmper hver eneste dag. Her 
er præmien nemlig ikke en podieplads, pokaler eller penge, 
men ’retten’ til at fortsætte med at leve. 

”De kræftramte mennesker jeg har mødt, er 
mange gange sejere end de topatleter, jeg er 
stødt på i mit liv. Og de fortjener vores største 
respekt og al den hjælp, vi kan give dem”
                      Brian Holm. 

Midtfyns Totalservice støtter ’La Flamme Rouge’ og derfor vil der 
i fremtiden være ’La Flamme Rouge’-logo på alt vores arbejdstøj.

Se mere på www.holmcycling.com 

Når kræften rammer ned i en familie, kræver det selvsagt stort 
sammenhold og fokus på helbredelse samtidig med at familien 
også skal kunne fungere i dagligdagen. Brian Holm oplevede 
selv afmagten, da han for 5 år siden fik konstateret kræft og har 
derfor valgt at være ambassadør for OmSorg. Formålet med 
OmSorg er at sikre ansvarlig voksenhjælp til børn i sorg. Det 
sker ud fra betragtningen, at den eneste beskyttelse børn har 
i belastede situationer, er fællesskabet med ansvarlige voksne. 
Derfor inspirerer og støtter OmSorg voksne i at kunne hjælpe 
børn i sorg bl.a. ved at opfordre skoler og dagsinstitutioner til 
at lave OmSorg-handleplaner og etablerer samtalegrupper for 
børn der har syge pårørende eller har mistet. Men også ved 
at udarbejde undervisningsmaterialer, tilbyde rådgivning, 
foredrag og kurser samt afholde konferencer og lave forskellige 
forskningsprojekter.

OmSorg ved Kræftens Bekæmpelse har i over 15 år arbejdet 
for at børn der oplever sygdom og tab i den nærmeste familie 
ikke skal stå alene med deres sorg, men sikres ansvarlig 
voksenhjælp og støtte. Man fejler ikke noget fordi man er 
ked af det. Det er et af livets grundvilkår at opleve tab. Men 
desværre oplever mange børn tavshed og isolation når nogen 
de elsker dør. Ingen børn skal være alene med deres sorg, 
børns sorg er et voksent ansvar.

Midtfyns Totalservice støtter ’La Flamme Rouge’ økonomisk og 
hjælper dermed børn der mister forældre. Få mere at vide på 
www.Om-Sorg.dk
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