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CORONA SLØJFEN – støtter Hverdagens Helte 
 
I samarbejde med Jydsk Emblem Fabrik, Malling lancerer FN Museet i Frøs-
levlejren en støttesløjfe med det formål at skaffe midler til Hverdagens Helte – 
dem som bære samfundet gennem vores nuværende krise. 
 
Ideen er opstået, fordi mediebilledet er fyldt med utrættelige, hårdt arbejdende sundheds-
personale, læger, sygeplejersker, ambulancefolk, beredskabsfolk m.fl. De fortjener et 
skulderklap, som borgerne nu får chancen til at give dem. 
 
Corona Sløjfen, der kommer i handlen fra torsdag den 14. maj som klæbemærke, kommer 
til at koste 75 kr. stykket og udkommer i to størrelser, dels 9 x 20 cm. og dels 7 x 16 cm. 
Den økonomiske fordeling ser således ud: Først løber momsen med 15 kr. Af FN Museets 
overskud på salget går de 40 kr. ubeskåret til støtteprojektet i form af legater, forskning og 
støtte til de af Hverdagens Helte som er mærket af opgaven, medens de sidste 7,50 kr. 
går til håndtering af sløjfen, der administreres af FN Museet. 
 
Transparens er en forudsætning, for at projektet vil blive taget godt imod hos borgerne. 
Derfor vil man på museets hjemmeside kunne følge summen af de midler, der vil gå til 
støtten. www.fnmuseet.dk   
 
Corona Sløjfen vil blive forhandlet fra FN Museets og Jydsk Emblem Fabriks hjemmesider 
samt fra FN Museet, når vi åbner den 8. juni. www.salg.fnmuseet.dk  og www.jef.dk . 
 
Det ligger ikke fjernt fra FN Museets virke at engagere sig i sådanne støtteprojekter, da 
museets grundlag netop er at fortælle om at løse opgaver rundt om i verden. Museets for-
mål er netop at fortælle historierne om Danmarks Internationale Indsats fra 1948 og op til i 
dag. Her finder vi god grobund for at støtte kollegaer på hjemmefronten – det er netop, når 
det ser mindre godt ud, at vi rykker sammen – hver for sig! 
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Yderligere oplysninger på tlf. 40 35 13 33 eller mail: formand@fnumseet.dk  
Daglig åbningstid frem til 1. november 2020 er kl. 09.00 – 17.00. Se www.fnmuseet.dk  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Per Amnitzbøl Rasmussen 
Formand FN Museet 
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