DE KENDTE STØTTER BRYSTERNE!
”Breast cancer can kiss my ass” - ”Check your chest save your breast”
Risskov, 5. december 2008
I foråret oprettede CULT en fond til bekæmpelse af Brystkræft, det skete efter Kræftens
Bekæmpelse i princippet ikke ville samarbejde med CULT. Kræftens Bekæmpelse ville
nemlig have minimum 500.000 kr. bare for at mødes med CULT, og det ville CULT ikke
automatisk donere blot for at afholde et møde.
”Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder og rammer cirka en ud af ti. Der påvises cirka 4.000 nye
tilfælde hvert år i Danmark, hvilket svarer til omkring 20 procent af alle kvindens kræfttilfælde.”

CULT Fonden har på kort tid indsamlet over 400.000 kr. primært via en donation på
25 øre fra hver solgt CULT™ Cola, via grupper på Facebook samt ikke mindst private
bidrag.
For at rette yderligere fokus på brystkræft og bekæmpelsen af denne frygtelige
sygdom, har CULT Fonden indgået et helt unikt samarbejde med Jack & Jones og
ONLY, som har designet en rå og iøjnefaldende T-shirt, som fra 5. december vil blive
solgt i landets 53 Jack & Jones og 40 ONLY butikker.
T-shirten vil komme til at koste hhv. kr. 129,95 og 199,95 hvoraf hele overskuddet på
hhv. 60 og 75 kr. vil gå ubeskåret til CULT Fonden, som garanterer at alle midler i
fonden går 100 % til bekæmpelse af brystkræft, da alle omkostninger i forbindelse
med driften af fonden sponsoreres af CULT A/S.
En lang liste af kendte danske skuespillere, tv stjerner, sportsfolk og musikere støtter
nu CULT Fonden og bærer den super fede støtte T-shirt (går også under navnet
”Tittie tee”), som enten bærer teksten ”Breast cancer can kiss my ass” der bliver solgt
i Jack & Jones butikker eller ”Check your chest save your breast” der bliver solgt i
ONLY butikker.
”Det er fedt at CULT Fonden kan rejse så stærke samarbejdspartnere som ONLY og
Jack & Jones, samt at så mange kendte navne støtter op omkring støtte t-shirten. Tshirten er super cool, og som tidligere selvstændig i tøjbranchen, er jeg fuldstændig
overbevist om at den kommer til at sælge bagdelen ud af bukserne ude i butikkerne.
Det her er et rigtig godte projekt og jeg glæder mig over hver en krone fonden samler
ind.” Siger en stolt Benedikte Koed-Jørgensen, bestyrelsesformand i CULT Fonden
Målet med salget af støtte t-shirten er at indsamle 3-400.000 kr. til CULT Fonden så
fondens indsamlede beløb i 2008 kommer op på over 800.000 kr. totalt. CULT
Fondens målsætning for 2009 er at indsamle 1,5 mio. Kr.
CULT Fonden er stolt af at kunne præsentere og ikke mindst takke nedenstående
personer for at bidrage til salget af T-shirten og dermed bidrage til bekæmpelse af
brystkræft:
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Joakim B Olsen

Oliver Bjerrehus

Medina (sangerinde)

Marianne Eihilt

Søs Egelind

Troels Abrahamsen (Veto)

Robert Hansen

Bryan Rice

Anne Mette Rasmussen

Vicki Berlin

Casper Elgaard (DTC og Le
Mans kører)

Kenneth Carlsen

Karin Jagd

Tina Lund

Silas Holst

Morten Ankerdal

Tamra Rosanes

Mie Moltke

Thomas Evers Poulsen

Erik W. Pedersen
(Stuntman og
verdensrekordholder i
kørsel i bil på 2 hjul)
Tobias Kippenberger (The
Floor is made of Lava)

Om CULT Fonden
CULT Fonden er en selvejende institution, der har til formål at indsamle penge via sponsorater,
events, velgørenhedsmiddage og bidrag fra virksomheder og private. De indsamlede penge går
ubeskåret til forskning i, bekæmpelse af, eller information om brystkræft i Danmark.
Hver en indsamlet krone går ubeskåret til bekæmpelse af brystkræft i Danmark.
CULT Fondens penge administreres af bestyrelsen, der mødes to – tre gange om året, og som
suverænt bestemmer hvem og hvad, indenfor brystkræft, der skal støttes økonomisk. Der
ydes ikke støtte til enkelte patienters behandling.
Bestyrelsen arbejder ulønnet, og de få udgifter, der er forbundet med driften af CULT Fonden,
betales af CULT A/S.
Der føres revisionskontrol med CULT Fonden af Martinsen statsautoriseret
revisonsaktieselskab, Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle.
For yderligere info. www.cultfonden.dk eller tlf.: 70 20 73 71.
Pressekontakt: Benedikte Koed-Jørgensen
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