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JERES HJÆLP NYTTER 
– NU MERE END NOGENSINDE

Et år uden sidestykke er ved at gå på hæld. Et år, der går over i historie-
bøgerne som der, hvor en pandemi væltede ind over landegrænserne 

og vendte op og ned på alting med så stor kraft, at vi stadig er i færd med at 
afdække konsekvenserne. 

Kigger vi ud i verden og ned i de udfordringer, som verdens udsatte og 
forældreløse børn står overfor, har coronakrisen gjort ondt værre. Lukkede 
skoler, hjemmeisolering, stigende arbejdsløshed, sult og ekstrem fattigdom. 

Den slags opremsninger kan efterlade selv de mest optimistiske ildsjæle 
en smule opgivende. Jeg tænker også, at nogen af jer fra tid til anden bliver 
ramt af krisens omfang. Måske tænker I: ”Hvad nytter min støtte egentlig?” 

Det forstår jeg godt. Jeg har selv fra tid til anden mistet pusten, når jeg 
har kigget på de udfordringer, SOS Børnebyerne står med efter et turbu-
lent 2020. Min bekymring er dog kortvarig. For jeg ved, at vi har en plan. 
Vi skal have så mange børn som muligt tilbage på skolebænken igen. De 
steder, hvor skolen fortsat er lukket, ser vi på alternativer som for eksem-
pel fjernundervisning via radio. Så snart det er forsvarligt, vil vores lokale 
medarbejdere igen besøge udsatte familier fysisk. I mellemtiden holder vi 
kontakten til dem via telefon. I børnebyerne skal vi fortsat sørge for at holde 
børn og personale uden for smitterisiko, men også være opmærksomme på 
børnenes mentale helbred efter et år uden sidestykke.

SOS Børnebyerne er privilegerede som få, når det kommer til vores 
støtter. I er trofaste. I tror på det arbejde, vi laver ude i verden. Det er godt, 
for vi har i den grad brug for jer nu. Jeg kan forsikre jer om, at jeres hjælp er 
vigtig. Faktisk har corona gjort den mere vigtig end nogensinde før.  

Mange hilsner

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne
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Tekst: Silke Cohen · Foto: SOS Zanzibar

Kiti overlevede 

STIK MOD ALLE 
ODDS

Lille Kiti fra Zanzibar fik en helt ufatteligt voldsom start på livet. 
Hun blev født af  sin psykisk syge mor, der efterlod hende alene og 
sårbar i et krat i vejkanten. På mirakuløs vis kom en gruppe hunde 

forbi den lille pige. En af  dem samlede hende op og bragte hende til 
en landsby.

Lille Kiti kan nu sove trygt i sin SOS-mors arme.

Den heltemodige hund Sherman, der 
reddede baby Kiti, fik sig efterfølgende et 

velfortjent luksusmåltid. 

Kiti er født blind og med brok. Hun skal opereres for 
begge ting, og lægerne mener, at der er en chance for, 

at hun kommer til at se.

Den 7. august 2019 forlod en gravid kvinde sit hjem 
for at hente vand. På vejen fik hun veer, og helt 

alene fødte hun sin datter ved en vejside. Den gravide 
kvinde, der allerede dengang havde en lang historie 
med psykisk sygdom, pakkede pigen ind i en klud og 
gik efterfølgende hjem og glemte alt om, at hun netop 
havde bragt et barn til verden og efterladt det til en uvis 
skæbne.

EN FIRBENET HELT
På mirakuløs vis blev babyen kort efter fundet af en flok 
hunde, der tog bylten med tilbage til den nærtliggende 
landsby. Her opdagede en mand til sin store overras-
kelse, at hunden Sherman slæbte rundt på en nyfødt 
baby i en gammel klud. Han kaldte hunden til sig og 
beordrede den til straks at slippe bylten.

Hundene, der tilhører en landmand, er trænet til at 
passe på kvæg og høns og holde tyve og andre ubud-
ne gæster væk fra ejerens grund. De er derfor relativt 

tamme og lystrer på ordre. Da manden kalder hunden 
til sig og beordrer den til straks at slippe bylten, lystrer 
Sherman og lægger nænsomt den lille pige fra sig på 
jorden foran en noget forbløffet mand. 

FØDT BLIND
Pigen blev i første omgang overdraget til de lokale 
myndigheder, der hurtigt sendte hende videre til en 
SOS-børneby. Hendes blik flakkede meget, og under-
søgelser har siden vist, at hun er blind på begge øjne 
og skal opereres. Desuden fandt lægerne brok, hvilket 
også kræver en operation. Lægerne er optimistiske og 
mener, at der er gode chancer for, at den snart etårige 
pige kommer til at se igen. På grund af Covid-19 er Kitis 
operationer dog udsat på ubestemt tid. 

Efter en dramatisk start på livet får Kiti nu masser af 
omsorg og pleje i sin SOS-mor Maryams kyndige hæn-
der. Planen er, at den lille pige skal blive i børnebyen 
permanent, så man kan følge hendes udvikling og sikre 
sig, at hun får de behandlinger og den pleje, hun har 
behov for. Det er endnu for tidligt at vide, om Kiti kan 
have taget skade på andre måder. 
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Jeg elsker at være på mit 
værelse, når min mor putter 
mig. Jeg elsker, når hun 
krammer mig og lægger 
tæppet over mig. Det er det 
bedste sted i børnebyen.

Keo 

“HJÆLP TIL KITIS FAMILIE
Når et forladt spædbarn bliver overladt til myndighe-
derne, forsøger man altid at finde frem til den biolo-
giske mor og resten af familien. Kitis mor bor fortsat i 
en landsby ikke så langt fra børnebyen og har udover 
Kiti fem børn i alderen fire til fjorten. De kommer fra 

Kropskontakt og fysisk nærhed er vigtigt for både børn og voksne. En 
tryg favn at lande i gør, at vi føler os elskede og anerkendte. Et knus 

frigiver lykkehormonerne oxytocin og serotocin, der sænker kroppens 
stressniveau, øger velbehaget og fremmer evnen til at knytte bånd til 
andre mennesker. Det er vigtige egenskaber – især for et barn med 

en traumatisk baggrund.

Betydningen af 

ET KNUS

Foto: Lars Just

et hjem præget af psykisk sygdom hos begge forældre, 
vold og omsorgssvigt. Søskendeflokken er nu flyttet 
hjem til deres tante og modtager hjælp, så de blandt 
andet kan komme i skole. SOS Børnebyerne følger 
familien nøje og er i gang med at se på, hvordan man 
bedst muligt kan hjælpe den sårbare familie.  

af børnene kommer 
aldrig i skole.

BARN I TANZANIA

80 %
af alle børn færdiggør 

grundskolen

16 %

44 %
af Tanzanias befolkning

er under 14 år.

35 %
af alle børn under 5 år

udvikler sig ikke, som de 
skal, på grund af under- 

eller fejlernæring.

27 %
 

fortsætter på overbygningen

MEN KUN

Tallene er senest opdateret maj 2020 og stammer fra UNICEF, Verdensbanken og FN
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1. ET I O PI E N.  Intet barn skal
vokse op alene. De skal have nær-
vær og omsorg, så de kan vokse op
fulde af selvtillid og mod til at møde
deres omverden.

5. SY D A F R I KA .  Det er så vig-
tigt at blive mødt med gensynsglæ-
de af sine nærmeste efter en dag i
børnehave.

2. V I ET N AM . Når et barn er ked
af det, bekymret eller har det svært,
søger de tryghed og trøst. Et knus
er ofte den bedste medicin.

4. H V I D E RU S L A N D.  4-årige
Alesia har leukæmi. Hun er sej, men
det er hårdt. Mor Raia og tøjgiraffen
hjælper med et knus.

3. K E N YA .  Et kys i panden og et
lille klem i hånden og så afsted til
skole. Sikke en god start på dagen.

6. ET I O PI E N.  En god ven er en,
man kan lægge armen omkring, gri-
ne med til man får ondt i maven el-
ler få trøst af til det svære føles okay
igen.

7. ET I O PI E N . En kærlig hånd,
der støttende hviler på ens ryg,
mens man øver sig på tal og bog-
staver. Det giver selvtillid.

1.

2.

4.

5. 6.

7.

3.

8 9S O S  B Ø R N E L I V  |  B E T Y D N I N G E N  A F  E T  K N U SS O S  B Ø R N E L I V  |  B E T Y D N I N G E N  A F  E T  K N U S



Foto: Faham Foorodi

Bolig, uddannelse, studiebøger. Der 
er mange udgifter at tænke på, når 
et ungt menneske flytter hjemmefra. 
En opsparing er en god start på 
voksenlivet, og mange SOS-faddere 
ønsker derfor at give deres fadder-
barn eller SOS-børneby en ekstra 
håndsrækning i form af en opspa-
ring.

En opsparing kan få 
drømme til at gå i opfyldelse

KONTAKT
Mette Sandager Löhndorf
Fundraising Manager
Tlf.: 33 78 02 93
Mail: msl@sosbornebyerne.dk

Et år 

UDEN 
SIDESTYKKE

Hvad vil du huske 2020 for? 
Om du bor i Bogense eller Bogota, 

så er svaret for de flestes vedkommende nok: corona. 

2020 var året, hvor hele verden blev smedet sammen 
af en hidtil ukendt virus med kolossale konsekvenser. 
Hårdest er det gået ud over, dem der i forvejen står 
svagest – de forældreløse og udsatte børn. Her kan 
du se eksempler på de udfordringer, der er fulgt med 
corona krisen, og hvordan SOS Børnebyerne forsøger at 
løse dem. 

RADIOUNDERVISNING PÅ SOLENERGI
Fra den ene dag til den dagen lukkede skoler over 
hele verden ned som et værn mod pandemiens rasen. 
Nogle steder handlede det blot om et par uger, andre 
steder venter eleverne stadig på, at skolen åbner igen. I 
mange af de områder, hvor SOS Børnebyerne arbejder 
med udsatte familier, er skolelukningerne en kæmpe 

Børnehaven er i dag også en slags 
førskole for lokalområdets børn. Ud 
over omsorg og legekammerater får 
børnene også begynderundervisning 
i læsning, skrivning og engelsk, så 
de bliver bedre rustet til fremtiden.

Læs mere på 
www.sosbornebyerne.dk/opsparing

OPSPARING GIVER OMSORG 
TIL ANDRE
Tvillingerne Alinafe og Sopani er 
vokset op i SOS-børnebyen Mzuzu 
i Malawi. Da de flyttede fra børne-
byen tilbage til deres landsby, fik de 
hver en børneopsparing fra deres 
faddere med. Noget af det første Ali-
nafe bemærkede i lokalområdet var, 

hvor mange små børn, der rendte 
rundt uden opsyn i dagstimerne. Det 
fik de to søstre til at starte en lokal 
børnehave, og de skød begge pen-
ge fra deres opsparinger i projektet.

OPSLAGSTAVLEN

FORSINKEDE RAPPORTER 
Som tidligere beskrevet betyder coronasituationen, at 
vi har byttet om på indholdet i dine to årlige rapporter. I 
sommerrapporten fik du således en generel opdatering 
på livet i din børneby, og i vinterrapporten kan du læse 
nyt om dit fadderbarn eller din børneby. 

Men på grund af corona har vores fadderskabskoor-
dinatorer stadigvæk svært ved at rejse rundt til børne-
byerne og foretage de samtaler, som ligger til grund for 
rapporterne. Derfor kan det ske, at der ikke vil være nyt 
om det enkelte fadderbarn, men kun om børnebyen.

Rapporterne kan desværre også være forsinke-
de, hvorfor nogle faddere først modtager rapporten i 
starten af marts 2021. Vi ved endnu ikke, hvilke lande 
der bliver berørt at dette. Vi vil selvfølgelig holde dig 
opdateret.

EN GAVE FOR LIVET
Vidste du, at du kan betænke SOS Børnebyerne i dit 
testamente? Betænker du SOS Børnebyerne i dit te-
stamente, er du med til at give håb til børn, der er i fare 
for at miste eller allerede har mistet det mest dyrebare i 
verden – deres forældres omsorg. 

Vi fortæller gerne meget mere om den gratis juridiske 
hjælp og rådgiver dig i, hvordan din arv kan give foræl-
dreløse og udsatte børn en gave for livet.
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Virtuel undervisning er mange steder ikke en mu-
lighed, så i stedet har SOS-medarbejdere nogle steder 
hjulpet skolerne med at uddele fotokopier med opgaver 
til eleverne. I Adwa i Etiopien har 416 familier modta-
get en soldrevet radio fra SOS Børnebyerne, så børnene 
kunne følge med i fjernundervisning. En af eleverne er 
13-årige Tigist, der går i syvende klasse på en af byens 
lokale skoler: 

”Min mor havde ikke råd til at købe en radio eller et 
tv selv. Hun havde svært ved at skaffe mad nok til mig 
og min bror. Hun sagde, at uddannelsen måtte vente 
lidt.” 

Tigists seng gør det ud for klasseværelse. Når der er 
undervisning, placerer hun radioen i fodenden, tager 
sit kladdehæfte frem og følger med så godt hun kan: 
”Radioundervisning er sjovt. Mit eneste problem er, 
at jeg ikke kan stille spørgsmål til læreren, når der er 
noget, jeg ikke forstår.” 

Når undervisningen er forbi, stiller Tigist radioen op 
på husets tag, så den er opladt og klar til næste time.

GENERATION LOCKDOWN
De økonomiske konsekvenser af pandemien har også 
ramt de unges fremtidsudsigter hårdt i form af af-
brudt uddannelse og øget arbejdsløshed. Ifølge IEO 
(International Employers Organization) var der alle-
rede inden coronapandemien mere end 267 millioner 
unge, der ikke var i arbejde eller under uddannelse. 
Corona har ikke gjort det lettere for unge at få et 
arbejde eller færdiggøre en uddannelse, og eksperter 
taler om en generation lockdown, der får svært ved at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet.

Endnu sværere bliver det for den del af de unge, der 
i forvejen står bagerst i køen. Undersøgelser viser, at 
unge, som er vokset op uden stabil forældreomsorg 
eller i en form for alternativ pleje, har større vaskelig-
heder end deres jævnaldrende, når det kommer til job 
og uddannelse. Det handler både om mulighederne 
for at tilegne sig færdigheder, men mange oplever også 
stigmatisering og diskrimination.   

For at skabe bedre muligheder for unge, der er vokset 
op i alternativ pleje, startede SOS Børnebyerne i 2017 
et global initiativ ved navn YouthCan! Et beskæftigel-
sesprogram, der arbejder tæt sammen med den private PLEJEBØRN ER OFTE EKSTRA SÅRBARE

Siden 2017 har SOS Børnebyerne i samarbejde med 
Fairstart Foundation uddannet plejeforældre til mere 
end 3.000 børn i Tanzania, Zanzibar, Rwanda og 
Kenya. Projektet gennemføres med støtte fra CISU 
(Civilsamfund i udvikling). 

Gennem workshops og online undervisning er lokale 
SOS-medarbejdere og myndighedsrepræsentanter 
blevet certificeret som rådgivere, og de har hjulpet 
pleje familier i lokalsamfundene. Kurserne styrker pleje-
forældrenes relation til barnet og lærer dem at være 
åbne, lytte til og huske at inddrage barnet.

Men coronarestriktionerne har mange steder gjort 
det svært, hvis ikke umuligt at gennemføre fysiske be-
søg hos plejefamilierne og uddele fødevarehjælp i lokal-
samfundene. Heldigvis har projektet igennem længere 
tid haft et godt samarbejde med en række frivilliggrup-
per bosat i lokalsamfundet. De frivillige kunne fortsæt-
te de fysiske besøg hos plejefamilierne, og ligeledes har 
de været vigtige aktører i uddeling af fødevarehjælp. 

”Langt de fleste plejefamilier er ikke ressourcestærke. 
Derfor er plejebørn også særligt sårbare, når en krise 
som den her opstår. Hvis familiens eksistensgrundlag 
bliver presset, så står plejebørn ofte først for, når der 
skal tjenes flere penge. Der er også den risiko, at de 
bliver flyttet fra en familie til en anden,” siger Lene 
Godiksen, programansvarlig i SOS Børnebyerne.   

Selvom de certificerede rådgivere stadig har kun-
net ringe til plejefamilierne, så er de fysiske møder 
ekstremt vigtige for at få en reel fornemmelse af 

NÅR HJEMMET ER DET FARLIGSTE STED
For nogle børn er det at være ude af hjemmet i løbet 
af dagen en redning. Skole, venner og fritidsaktiviteter 
beskytter dem mod et usikkert hjem. På alle konti-
nenter har nedlukning på grund af corona ført til 
arbejdsløshed, økonomisk usikkerhed, lukkede skoler 
og foreningsliv. For de børn og voksne, der allerede 
bor i et hjem præget af vold og misbrug, har den øgede 
hjemmetid haft store konsekvenser. 

Peru har som flere andre lande i Latinamerika store 
problemer med vold blandt nære relationer. Den 10. 
marts lukkede Peru ned i et forsøg på at bremse coro-
nasmitte, og i de følgende måneder modtog de nationa-
le krisetelefoner over 30.000 opkald om vold i hjemmet. 
”Vold i hjemmet har store negative konsekvenser for 
børn, følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt. De klarer sig 
dårligere i skolen og har stor risiko for at kopiere den 
vold, de lærer derhjemme”, siger Stephany Orihuela, 
ekspert i børnebeskyttelse i SOS Børnebyerne i Peru.

Det er typisk mændene i familien, der udøver vold 
mod sine børn, kone eller kæreste. Det er der ifølge 
Stephany flere strukturelle årsager til: ”I de fleste tilfæl-
de er mødrene selv vokset op med vold i hjemmet og 
ser det som normalt. De føler sig allerede underdanige, 
har lav selvtillid og griber således ikke ind.”

For at ændre den negative spiral af vold, har 

SOS-børnebyer i Peru startet projektet ”Aktivt fader-
skab”, som er et kursus henvendt til fædre. Målet er at 
omdefinere maskulinitet og farens rolle og øge bevidst-
heden om, hvor meget vold skader børns selvværd og 
give dem redskaber til at kommunikere på en anden 
måde med deres børn og ægtefæller.  

sektor, så unge får erhvervsuddannelse, praktikophold 
og arbejdserfaring. YouthCan! findes nu i over 30 lande 
og hjalp sidste år 5700 unge med at opkvalificere sig til 
jobmarkedet. 

stemningen og den generelle trivsel i huset. Her spiller 
de frivillige kræfter en uvurderlig rolle. 

Selve rådgiveruddannelsen har også stået stille på 
grund af coronarestriktioner og rejseforbud, men nu 
har Fairstart omlagt de fysiske dele af undervisnings-
forløbet til at kunne foregå online fra Danmark til 
Rwanda. Arbejdet med plejefamilierne har været så 
stor en succes, at SOS Børnebyerne har fået en bevilling 
på 17,6 mio. kr. fra CISU til at fortsætte arbejdet med 
plejefamilier i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zanzibar i 
de kommende fire år.

udfordring. For når først børnene har forladt skolebæn-
ken, er det svært at få dem tilbage igen. 

Arbejdsløshed

Skolelukning

Vold og misbrug

Sårbare børn

Foto: SOS Etiopien

Foto: Lene Godiksen

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Foto: Cornel Van Heerden
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Arban fra Mongoliet har ikke haft det nemt i sit korte 
liv. Hun boede alene med sin mor, der var stofmisbru-
ger, i et lille, koldt værelse. De var fattige, og Arban fik
hverken mad eller kom i skole. Fordi Arbans mor ikke
kunne tage sig af hende, flyttede hun ind i børnebyen
Ulaanbaatar. Her kunne hun sidste år fejre sin første
jul med sin SOS-familie, og det var en stor oplevelse
for den lille pige. Arban fik en gave, hun var med til
at pynte juletræet og hjalp sin SOS-mor med at bage
lækre julekager.

PLADS TIL BÅDE GLÆDE OG SAVN 
For børnene i børnebyerne er højtider som for 
eksempel julen ofte en tid med både glæde og savn. 
SOS-mødrene gør, hvad de kan, for at skabe gode 
oplevelser for det enkelte barn. Alle børnene bliver 
inddraget i forberedelserne og fejrer hinandens 
traditioner og højtider på tværs af religioner. Men 
julen minder også mange børn om den familie, de har 
mistet, og de barske oplevelser, de har med i bagagen. 
Her er SOS-morens kærlige favn helt afgørende.

EN HELT SÆRLIG 
JUL FOR ARBAN

Her viser Arban stolt sin flotte julegave frem 

Spred juleglæde – ude og hjemme

Baseret på et af H.C. Andersens originale papirklip har 
Nordahl Andersen designet disse smukke julehjerter. De 
forgyldte flethjerter er foret med rød filt og bånd og fås i 
tre størrelser: 5, 8 og 10 cm. Perfekt til både træet, vindu-
et eller som mandelgave. 
Du kan også købe årets julekort, der denne gang er pyn-
tet med smukke hjerter. Du får tre kort og tre konvolutter i 
en pakke til 40 kr. 
Fortjenesten går direkte til SOS Børnebyernes arbejde 
for forældreløse og udsatte børn. 

Køb løs på sosbornebyerne.dk/shop

Du kan godt nå det inden jul.

JULEBAZAR

ET KÆRLIGT HJEMTIL ALLE BØRN

SOS Børnebyerne
Amerikavej 15C, 2. sal

DK-1756 København V
Telefon +45 33 73 02 33

info@sosbornebyerne.dk

www.sosbornebyerne.dk
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SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn 

over hele verden en tryg barndom – med en familie, et kærligt hjem 

og en uddannelse.
I vores mere end 500 børnebyer giver vi hver dag forældreløse

og udsatte børn de trygge rammer, de har brug for – med en ny,

kærlig mor og søskende. Det kommer der livsglade og stærke

børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer styrker vi også udsatte familier,

så børnene ikke efterlades alene. Vi giver familien mad på bordet

og hjælper forældrene med at finde arbejde.

Glædelig jul!
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SOS Børnebyerne arbejder for, at alle børn skal have mulighed for 

at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad 

enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie. 

I vores mere end 500 børnebyer over hele verden giver vi hver dag 

mere end 86.000 udsatte børn kærlig omsorg og trygge familierammer. 

Det tror vi på, der kommer livsglade og stærke børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer hjælper vi også særligt udsatte og 

fattige børnefamilier, der bor uden for børnebyerne. Programmerne 

forebygger, at flere børn efterlades alene. Se mere om vores arbejde, 

og hvordan du kan støtte udsatte børn, på www.sosbørnebyerne.dk.

Fordi intet barn skal vokse op alene.
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Glædelig jul og godt nytår
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SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn 
over hele verden en tryg barndom – med en familie, et kærligt hjem 
og en uddannelse.

I vores mere end 500 børnebyer giver vi hver dag forældreløse
og udsatte børn de trygge rammer, de har brug for – med en ny,
kærlig mor og søskende. Det kommer der livsglade og stærke
børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer styrker vi også udsatte familier,
så børnene ikke efterlades alene. Vi giver familien mad på bordet
og hjælper forældrene med at finde arbejde.

Glædelig jul!
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SOS Børnebyerne arbejder for, at alle børn skal have mulighed for
at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad
enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

I vores mere end 500 børnebyer over hele verden giver vi hver dag
mere end 86.000 udsatte børn kærlig omsorg og trygge familierammer.
Det tror vi på, der kommer livsglade og stærke børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer hjælper vi også særligt udsatte og
fattige børnefamilier, der bor uden for børnebyerne. Programmerne
forebygger, at flere børn efterlades alene. Se mere om vores arbejde,
og hvordan du kan støtte udsatte børn, på www.sosbørnebyerne.dk.

Fordi intet barn skal vokse op alene.
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Glædelig jul og godt nytår

ET KÆRLIGT HJEM

TIL ALLE BØRN

SOS Børnebyerne

Amerikavej 15C, 2. sal

DK-1756 København V

Telefon +45 33 73 02 33

info@sosbornebyerne.dk

www.sosbornebyerne.dk

©
 S

O
S

 B
Ø

R
N

E
B

Y
E

R
N

E
 2

01
4

SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn 

over hele verden en tryg barndom – med en familie, et kærligt hjem 

og en uddannelse.

I vores mere end 500 børnebyer giver vi hver dag forældreløse

og udsatte børn de trygge rammer, de har brug for – med en ny,

kærlig mor og søskende. Det kommer der livsglade og stærke

børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer styrker vi også udsatte familier,

så børnene ikke efterlades alene. Vi giver familien mad på bordet

og hjælper forældrene med at finde arbejde.

Glædelig jul!

 ©
 S

O
S

 B
Ø

R
N

E
B

Y
E

R
N

E
 2

01
8

SOS Børnebyerne arbejder for, at alle børn skal have mulighed for

at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad

enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

I vores mere end 500 børnebyer over hele verden giver vi hver dag 

mere end 86.000 udsatte børn kærlig omsorg og trygge familierammer. 

Det tror vi på, der kommer livsglade og stærke børn ud af.

Gennem SOS-familieprogrammer hjælper vi også særligt udsatte og 

fattige børnefamilier, der bor uden for børnebyerne. Programmerne 

forebygger, at flere børn efterlades alene. Se mere om vores arbejde, 

og hvordan du kan støtte udsatte børn, på www.sosbørnebyerne.dk.

Fordi intet barn skal vokse op alene.

Julekort_A6_2018_V1_DTP.indd   1

10/09/18   13:13

Glædelig jul
 og god

t nytår

40 kr.

P Y N T A G P D J N

D M R L Y S A Y U I

P A A V L I L V L S

J N B R Y G V S E S

G R Ø D C F R N A E

G E P H K I K E F H

D L Q C Æ L P E T U

Å I Æ W L I E A E E

Ø R Q D K A W X N Æ

P E B E R N Ø D D S

FIND OG VIND 
Denne gang skal I på jagt efter 10 ord, der leder tankerne 
hen på julehygge. Find dem vandret, lodret eller diagonalt. 
Send løsningen til: SOSKonkurrence@sosbornebyerne.dk 
eller SOS Børnebyerne mærket Ordjagt, Amerikvej 15C, 2. 
sal, 1756 København V senest den 31. december. Vi trækker 
lod om fem flotte SOS t-shirts lavet i samarbejde med Ganni. 

Husk at skrive, om du bruger 
S, M eller L samt din adresse, 
når du sender din løsning.

Vi finder vinderne den 4. 
januar og giver dem direkte 
besked. Se vinderne her: 
sosbornebyerne.dk/ 
konkurrence

ORDJAGT

Foto: Simon Mouridsen

Foto: SOS Børnebyerne

SÅDAN GØR DU: 
• Bring vand og ris i kog i en tykbundet gryde. Kog ri-

sene ved jævn varme og under omrøring i ca. 2 min.
• Tilsæt mælk og bring blandingen i kog. Kog grøden

ved svag varme under omrøring i ca. 10 min.
• Læg låg på og kog i ca. 25 min. Rør ofte i grøden.

Hvis grøden virker tynd, så kog den i yderligere 5-10
min.

• Smag til med salt.
• Bland sukker og kanel sammen i en kop.
• Kom risengrøden i en skål. Server grøden med

kanelsukker og en smørklat.

DU SKAL BRUGE: 

4 personer - 45 min

6 dl vand
4.5 dl grødris
2 liter sødmælk
salt

8 spsk. sukker
4 tsk. stødt kanel
smør

DEEEET ER RISENGRØD
Risengrød er en rigtig køk-
kenklassiker i decemberda-
gene i mange danske hjem. 
De fleste danske børn ved, 
hvordan en risengrød skal 
smage: Den skal være blød og 
ikke tør, have kanelsukker på 
toppen og en god smørklat 
smør. 

Da TV-værterne Jacob 
Riising og Signe Lindkvist 
var med SOS Børnebyerne 
på besøg i Rwanda, satte de 
sig for at servere risengrød 
for børnene i SOS-børnebyen 
Kayonza. 

Hvis du selv er blevet helt sul-
ten efter risengrød, så kommer 

der en opskrift her: 

   5 cm:  149 kr.
   8 cm:  249 kr.
   10 cm:  349 kr.

Se videoen
Her kan du se, hvordan 

retten blev modtaget

Pssst… 
Husk at en risen-

grødsrest er genial 
til klatkager

sosbornebyerne.dk 
/risengrod

https://www.youtube.com/

watch?v=PtWMnSGpZzU 

(husk short url fra Bettina) 
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Tænd et lys i et barns liv
Alt for mange børn i verden er lige nu helt alene. Uden mor og uden far. Uden 
omsorg og kærlighed. Uden at vide, hvor deres næste måltid skal komme fra, 
og hvad der mon skal blive af dem.

Hver eneste dag er sygdom, fattigdom eller tragiske ulykker årsag til, at børn 
mister deres forældre og står helt alene tilbage. SOS Børnebyerne arbejder 
over hele verden og hjælper forældreløse og udsatte børn med at få en tryg 
og kærlig opvækst, en uddannelse og en fremtid. Du kan være med til at 
tænde lys i et barns liv. Brug girokortet. 

BRUG
GIRO

KORTET
Støt verdens børn




