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VI VED, AT JERES VEDHOLDENDE 
OPBAKNING FORPLIGTER  

“

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

Kun sammen med 
jer kan vi skabe en 

forandring for verdens 
udsatte børn. 

ISOS Børnebyerne er vi så heldige at have bred forankring i den dan-
ske befolkning. Blandt vores støtter finder vi både de ældre, de unge 

og alle ind i mellem. Det vidner blandt andet det blad, du sidder med i 
hænderne, om. Her kan du nemlig både møde et ældre ægtepar, der 
har valgt at betænke SOS Børnebyerne i deres testamente, og du kan 
læse om, hvordan omkring 60.000 skoleelever i disse decemberdage 
bliver klogere på børns rettigheder gennem Omvendt Julekalender. 

 Bredden i vores opbakning gør mig glad. Det fortæller mig, at den 
mission, vi er på for verdens udsatte børn, vinder genklang hos et stort 
udsnit af danskerne. Vores støtterkartotek rummer tusindvis af privat-
personer i stort set alle aldre og erhverv, virksomheder i alle størrelser, 
frivillige og dem, der støtter op om vores arrangementer – både de store 
nationale og de små lokale. Vi kunne ikke gøre, det vi gør, uden den op-
bakning. Og jeg vil gerne sige tak for den tillid, I viser os, når I opretter 
et fadderskab, betænker os i et testamente eller smider en mønt i en 
indsamlingsbøtte. 

Endnu en tak skal lyde for den loyalitet, I udviser ved at blive ved 
med at støtte os år efter år. I tror på missionen, også når vi kontakter jer 
med mindre gode nyheder. I år har vi delt beskeden med jer om, at vi, i 
forbindelse med en international undersøgelse sat i værk af os selv, har 
fundet ud af, at vi på nogle områder ikke har været gode nok. Det har vi 
valgt at dele åbent med jer sammen med en plan for, hvordan vi bliver 
bedre. Og I har kvitteret ved at fortsætte jeres støtte. 

Den slags loyalitet hænger ikke på træerne. Og I skal vide, at vi 
værner om den, at den forpligter, og at vi hver dag bestræber os på 
fortsat at gøre os fortjent til den. Kun sammen med jer kan vi skabe en 
forandring for verdens udsatte børn.  

Mange hilsner
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FORSIDEN 
Den lille pige på forsiden vokser op i 
Guatemala. Hendes familie får hjælp 
gennem SOS Børnebyernes forebyggende 
arbejde, hvis mission er at forhindre udsatte 
familier i at gå i opløsning.
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Arv kan give børn 

EN FAIR CHANCE 
I LIVET

4



I Eli og Flemmings testamente er der 
både gjort plads til arvinger og SOS 
Børnebyerne. For dem er det vigtigt, 
at de penge, de engang kommer til 
at efterlade sig, kan være med til at 
gøre en forskel for så mange så muligt 
i stedet for kun at være til gavn for 
ganske få. 

Tekst: Iben Stjerne Christensen · Foto: Chilie Hviid Orloff

Parcelhuset i Glostrup er et hjem af den slags, der 
gør en besøgende nysgerrig. Lige meget hvor 

blikket falder, bliver det mødt af fanstatiske fund fra 
hele verden. Kenyanske savannedyr, gambiske figurer, 
mexicanske masker og grønlandske sten hilser vel-
kommen fra vægge, hylder og gulvbrædder og blander 
sig på naturlig vis med den varme brændeovn, duften 
af kaffe og tørrede blomster fra haven. Det er et hus, 
hvor udsyn og interesse for den verden, der omgiver os, 
virker lige så vigtig som hjemlig hygge og varme.

Hjemmet tilhører Eli og Flemming. De har været 
gift siden starten af 80’erne, hvor Eli flyttede fra Norge 
til Danmark for kærligheden til en høj fyr med mørke 
krøller. 

”Alle sagde dengang til mig. Du holder tre måneder 
i Danmark, så er du tilbage,” griner hun og klapper 
Flemming på hånden. Her små 40 år senere er Glostrup 
stadig deres fælles faste base. 

45 ÅR SOM FADDERE
Da Eli kom ind i Flemmings liv, var han allerede SOS-
fadder til en pige i Nicaragua, og da hun blev voksen 
og flyttede ud af børnebyen, blev de sammen faddere 
for en dreng i samme børneby. Begge børns portrætter 
hænger i en ramme på væggen sammen med billeder 
af deres niece fra Norge og to andre børneportrætter af 
deres nuværende fadderbørn – en dreng og en pige fra 
Kenya.

”De skal have en plads her i stuen sammen med 
vores niece. Vi følger jo også lidt med i deres liv,” siger 
Flemming, der nu har været fadder i mere end 45 år. 
For ham handler fadderskabet først og fremmest om at 
kunne gøre en forskel for et barn, men både ham og Eli 
er enige om, at det er interessant at følge med i udvik-
lingen gennem de breve, de modtager fra børnebyen. 

”Og så bruger jeg det også lidt pædagogisk til at for-
tælle, hvor heldige vi er her i landet, over for de børn, 
der kommer her i huset. På den måde kan jeg vise dem 
en lidt anden del af verden. Det er vigtigt, synes jeg,” 
siger Eli. 
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UDSYN OG INDBLIK
For Eli og Flemming er det vigtigt 
at have en forståelse for verden om-
kring sig og ikke bare lukke sig om 
sig selv. Den værdi har de blandt 
andet dyrket ved at rejse.

”På en rundrejse i Kenya var vi så 
heldige at få en fantastisk chauffør. 
Da det gik op for ham, at vi var inte-
resseret i landets forhold og alt lige 
fra blomster i vejkanten til skole-
væsen og politik, så fik vi den helt 
store tur og lærte en hel masse”, 
fortæller Eli. 

Chaufføren viste også parret 
landets udfordringer i form af slum 
og stor fattigdom, og det gjorde 
indtryk.

”Da vi kort efter skulle have et nyt 
fadderbarn, var det meget nærlig-
gende at vælge Kenya. Vi havde jo 
med egne øjne set børn, der lå og 
rodede i skrald i stedet for at være 
i skole. Vi har rejst en del og set en 
del, men det her kom tæt på,” siger 
Eli.   
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Alle børn fortjener 
en fair chance i 
livet. Og hvis jeg 
kan være med 
til at give dem et 
bedre liv, så vil 
jeg selvfølgelig 
gerne det”

ARV ÆNDRER LIV
Selvom parret har støttet som 
faddere i over 40 år, så vil de også 
gerne, at deres penge kan blive ved 
med at gøre en forskel, når de en 
dag ikke er her mere. Derfor har 
de valgt at betænke både deres ar-
vinger og SOS Børnebyerne i deres 
testamente. 

”Nu har vi støttet i så mange år, 
så det vil vi da gerne blive ved med. 
Vi har jo ingen direkte arvinger, så 
derfor synes vi lige så godt, at vi 
kunne sørge for, at der blev nogle 
penge til SOS Børnebyerne, der 

rakte ind i fremtiden,” fortæller 
Flemming om beslutningen.

”Ja, vi kan ikke se fornuften i at 
putte alle penge i én kurv, når nu de 
kan komme ud og gøre en forskel 
ude i verden. Og på den her måde 
ved vi, at de kommer til at gøre en 
kæmpe forskel. Det føles rart. Og så 
er det også rart at få taget stilling til 
det sammen. Det giver mig en ro,” 
supplerer Eli.  

EN FAIR CHANCE I LIVET
Det betyder meget for dem beg-
ge, at deres arv går til en sag, der 

sætter barnet i centrum. 
”Børn er jo født uskyldige. De er 

jo bare uheldige med at blive født 
på et forkert tidspunkt eller på det 
forkerte sted. Og hvis nu for ek-
sempel alle børn i Kenya fik en fair 
chance i livet, så ville det jo smitte 
af på landets tilstand. Så ville Kenya 
jo blive et bedre land på sigt. Alle 
børn fortjener en fair chance i livet. 
Og hvis jeg kan være med til at give 
dem et bedre liv, så vil jeg selvfølge-
lig gerne det,” siger Eli. 

”Helt enig,” lyder det bestemt fra 
Flemming.  

“
OVERVEJER DU AT TESTAMENTERE?

sende pengene derhen, hvor de gør mest gavn. 
Vi efterlever altid dine ønsker 100 procent. 
Læs mere her: sosbornebyerne.dk/arv4
 
Har du spørgsmål? 
Kontakt Mette Sandager Löhndorf, 
testamente ansvarlig på tlf.: 3378 0293 eller 
mail: msl@sosbornebyerne.dk

Overvejer du at testamentere en 
del af din arv til SOS Børnebyerne? 
Du kan betænke SOS Børnebyerne 
med et bestemt beløb eller med 
en procentdel af arven. De fleste 
vælger at testamentere deres arv til 
SOS Børnebyernes generelle arbej-
de ude i verden. På den måde kan vi 
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SÅDAN
FEJRER VI JUL

Uanset om et barn er hindu, katolik, muslim, kristen eller noget helt 
andet, er der altid plads til barnets kulturelle ophav i den børneby, de 
bor i. Ofte er religionerne blandet på kryds og tværs af  familiehusene, 
og alle hjælper til med forberedelserne og deltager i festlighederne. 

Lige nu er forberedelserne til julen i fuld gang i børnebyerne. Tag med 
verden rundt og bliv klogere på, hvordan højtiden bliver markeret. 

JULIOS GLÆDE 
VED AT GIVE
Da Julio kom til børnebyen for fire år siden, 
havde han ikke rigtig prøvet af fejre jul før. 
Juleaften var bare endnu en dag, der hand-
lede om at overleve. 

Hans forældre havde brug for hjælp, og 
Julio og hans brødre flyttede ind i børneby-
en. Her lærte de højtiden at kende, og den 
er hurtigt blev en af Julios favoritter. Han 
går meget op i at pakke gaverne flot ind, og 
han udvælger nøje papiret i den farve, som 
han ved, er hans SOS-søskendes yndlings-
farve. For Julio er glæden ved at give større 
en glæden ved at få. 

JULETRÆET 
MED SIN PYNT
Henocks SOS-mor er vokset op i en familie, 
hvor man gjorde meget ud af julen. Hun el-
skede det, og derfor skal hendes SOS-børn 
have det samme. Juletræet bliver pyntet til 
bristepunktet med klokker og glitter, og alle 
børnene kreerer smukke julekort til venner 
og naboer, mens SOS-mor Adey tilbereder 
julemiddagen. 

Henock elsker alt ved julen og smiler over 
hele hovedet, mens han siger: ”Det bedste 
ved julen er alt det julepynt, der er i huset.”

Boli v ia

Et iopien

 
Respekt og 
forståelse

 
Det er sjovt og hyggeligt at fejre 
højtiderne, men det giver også 
børnene en vigtig forståelse for 

hinanden og de forskellige 
syn på verden, man kan 

have. 
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GLADI GLÆDER 
SIG TIL GAVER
I Laos, hvor hovedparten af befolkning er 
buddhister, er der ikke tradition for at fejre 
jul. Alligevel markerer mange børnefamili-
er højtiden på den ene eller anden måde. 
Og familiehusene i børnebyerne er ingen 
undtagelse. Gladi elsker at pakke gaver 
ind i flot papir og sætte bånd på, men 
hun glæder sig også til at se, hvad der er 
i hendes egen pakke: ”Jeg ønsker mig et 
godt helbred, en god uddannelse, men 
også en ny bog og en dukke,” siger den 
8-årige pige. 

JUL ER GODT, MEN 
NYTÅR ER BEDST
Tanya skulle fylde syv år, før hun fik et sted, 
hun turde kalde for hjem. Indtil da blev den 
forældreløse pige flyttet fra børnehjem til ple-
jefamilie og tilbage til børnehjemmet igen. Nu 
har Tanya boet hos sin SOS-mor og -søsken-
de i børnebyen i fem år, og hun trives. 

Tanya kan godt lide julen, men for hende er 
nytår klart den bedste højtid: ”Hele famili-
en er sammen om at pynte huset op med 
guirlander. Min søster Alice og jeg hjalp min 
mor med banankagen. Hun siger, at vi spiste 
halvdelen af flødeskummet,” siger Tanya 
smilende. 

Rusland

Jul i januar
 

Etiopien følger den julianske 
kalender, derfor falder deres 

jul først den 7. januar. I stedet 
for and og flæskesteg får man 
kaffe, popcorn og de særlige 

surdejsfladbrød ved navn 
injera med forskellige slags 

sovs til.

Hjem til jul
 

De børn, der kan, tager hjem til 
deres biologiske familie og fejrer 

jul. Det er vigtigt for børnene at vide 
og opleve, at selv om deres familie 
måske ikke er i stand til at tage sig 

af dem, så kan de stadig holde 
kontakten og fejre højtiderne 

sammen. 

Laos
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SÅDAN KOMMER ET 
BARN TIL BØRNEBYEN

Behovet for et hjem i en kærlig fami-
lie er langt større, end der er pladser i 
SOS-børnebyerne. Derfor er det vigtigt, 
at det er de børn, der er mest udsatte og 
i fare for ikke at overleve, som flytter ind. 
Men hvordan finder SOS Børnebyerne 
frem til børnene?

Sommetider henvender naboer, 
slægtninge eller folk, der har kendskab til 
et forældreløst eller forsømt barn, sig til 
børnebyerne. I lande med en fungerende 
offentlig myndighed begynder optagel-
sesprocessen ofte med en henvendelse 
fra en socialarbejder.

Herefter vurderer vi, om barnet skal 
flytte ind i en børneby, eller om der er 
slægtninge, som har mulighed for at 
tage sig af barnet med lidt hjælp fra SOS 
Børnebyerne.

BØRNENE FLYTTER IND AF 
FORSKELLIGE GRUNDE

Vi ved, at de fleste børn har levet eks-
tremt hårde liv. Mange børn har måttet 
klare sig selv i en tidlig alder, fordi deres 
forældre var fattige, syge eller var nødt til 
at arbejde langt væk. Og flere børn har 
mistet én eller begge forældre og blev 
efterladt helt alene. Nogle gange med 
mindre søskende at se til.

DET FOREBYGGENDE 
ARBEJDE – HVAD ER DET?

Børn har det bedst i deres biologiske 
familie, hvis forældrene har tilstrækkelige 
fysiske og psykiske ressourcer. Derfor ar-
bejder vi for at give udsatte familier bedre 
muligheder for selv at tage sig af deres 
børn. På den måde forebygger vi, at fa-
milierne falder fra hinanden, og børnene 
står alene tilbage og har brug for at flytte 
ind i for eksempel en børneby. 

SKRÆDDERSYET HJÆLP
Den støtte, vi tilbyder familien, afhæn-
ger af, hvad den enkelte families behov 
er. I lande som Letland, Rumænien og 
Grækenland har familierne oftest brug for 
psykologisk støtte, familierådgivning og 
jobtræning, så forældrene bliver i stand til 
at finde et arbejde og få en fast indkomst-
kilde.

I fattige lande i Asien og Afrika har 
familierne typisk først og fremmest brug 
for akut støtte i form af fødevarehjælp, 
adgang til gratis medicin og lægehjælp 
samt skolelegater, så familiens børn kan 
komme i skole.

Målet med det forebyggende arbejde 
er, at familierne kan blive sammen og 
inden for en kort årrække er i stand til at 
stå på egne ben. 

Da Fatous mand forlod 
familien, stod Fatou med 
eneansvaret for at forsør-
ge parrets syv børn. SOS 
Børnebyerne hjalp hende 
med at åbne en lille frugt-
bod, og i dag forsørger 
Fatou ene kvinde hele sin 
familie. 

SPØRGSMÅL? 
På vores hjemmeside kan 
du altid finde svar på ofte 
stillede spørgsmål om 
vores arbejde og det at 
være fadder.

sosbornebyerne.dk/ 
fadderborneliv

Foto: Claire Ladavicius
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JULEN 
SÆTTER BØRNS 

RETTIGHEDER I FOKUS
Hver skoledag i december følger mere end 60.000 elever med i SOS 

Børnebyernes julekalender. Her tager SOS-ambassadør Mille Gori, også kendt 
som Motor Mille fra DR Ramasjang, eleverne med verden rundt for at møde børn 

og lære om Børnekonventionen og børns rettigheder.

Tekst: Iben Stjerne Christensen

Hver dag arbejder SOS Børnebyerne for børns 
ret til en god barndom med trygge voksne, der 

tager sig af dem og passer på dem. Arbejdet tager 
udgangspunkt i FNs Børnekonvention, der blandt 
andet dikterer, at alle børn har ret til at lege, til mad 
og drikke, ret til at sige deres mening og ret til at 
blive passet på. 

Det er med disse rettigheder i ryggen, at SOS 
Børnebyerne forsøger at påvirke myndighederne 
ude i verden til at tage et større ansvar for børne-
ne i det pågældende land. Ude i børnebyerne og 
det omkringliggende lokalsamfund lærer SOS-
medarbejdere også børnene om deres rettigheder 
og fortæller dem, hvor de kan gå hen, hvis de en dag 
oplever, at deres rettigheder ikke bliver overholdt.

Foto: Chilie Hvid Orloff
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UDSYN OG INDBLIK
Herhjemme er det måske de færreste, der skænker 
Børnekonventionen mange tanker i hverdagen, men 
det er SOS Børnebyernes julekalender i fuld gang med 
at lave om på. I december måned bliver mere end 
60.000 skoleelever nemlig klogere på Børnekonventions 
artikler, når de skal følge med i SOS Børnebyernes 
online skoletilbud Omvendt Julekalender. 

Julekalenderen består af 13 film om børn i andre 
lande og viser, hvordan udsatte børn lever under ander-
ledes og i mange tilfælde svære vilkår. Med julekalende-
ren ønsker SOS Børnebyerne at vende elevernes blik ud 
i verden, så de får indblik i andre børns udfordringer og 
muligheder. På den måde gør julekalenderen opmærk-
som på, hvilke rettigheder børn har, og i hvilke tilfælde 
Børnekonventionen ikke bliver overholdt.

MILLE GORI SOM VÆRT
De små film har i år fokus på Børnekonventionen og 
dermed børns rettigheder. SOS-ambassadør Mille 
Gori, også kendt som Motor Mille fra børnekanalen 
DR Ramasjang, er for andet år i træk vært på juleka-
lenderen. Hun glæder sig over at kunne være med til at 
formidle de ofte ret svære emner i børnehøjde: 

”Jeg tror ikke, alle børn kender til Børnekonven-
tionen, og det forstår jeg godt, for den er lavet af voks-
ne, diskuteret af voksne og skrevet under af voksne. 
Og derfor fortjener den om noget at blive foldet ud 

for børnene, for det er jo deres. Jeg har gjort mit for at 
formidle den på fineste vis i børnehøjde, og jeg er ikke i 
tvivl om, at den vil føre til snak og refleksion.

Mille Gori har siden 2016 været ambassadør for 
SOS Børnebyerne, men faktisk startede hendes SOS-
historie, da hun to år forinden blev fadder for en pige i 
Etiopien: 

”Jeg valgte at blive fadder, fordi jeg har set, hvordan 
lidt hjælp fra mig kan være meget hjælp for en anden. 
Derfor er min ambassadørtitel også en af de mest 
betydningsfulde titler, jeg ejer, fordi jeg tror på, at det fi-
neste, du kan gøre for et andet menneske, er at hjælpe, 
hvis du kan.”

EN GOD GERNING
Undervejs opfordres eleverne til at gøre gode gernin-
ger og starte deres egen indsamling til fordel for SOS 
Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn. 
Sidste år samlede de mere end en kvart million kroner 
ind.

Det gjorde de ved at gøre gode gerninger som blandt 
andet kage-bage-salg, pantindsamling og salg af 
julekort, der gjorde det muligt for klasserne at give en 
hjælpende hånd videre til børn, som dem de mødte i 
julekalenderen.

For Mille er udsynet også en vigtig del af missionen 
med Omvendt Julekalender, og hun glæder sig over at 
kunne være med til at gøre et vigtigt, men svært emne 

Foto: Chilie Hvid Orloff
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Jeg tror ikke, alle børn kender til Børne konventionen, og det 
forstår jeg godt, for den er lavet af  voksne, diskuteret af  
voksne og skrevet under af  voksne. Og derfor fortjener den 
om noget at blive foldet ud for børnene, for det er jo deres.

“

 

BØRNEKONVENTIONEN

mere tilgængeligt for børn, så de 
bedre kan forstå den verden, de 
lever i: 

”Jeg synes, det er vigtigt at bruge 
julen til at se ud i verden og gøre 
noget godt for andre – og det er jo 
kernen i Omvendt Julekalender,” 
siger hun og tilføjer, at hun håber, 
at snakken fra klasseværelserne 
også bliver pakket ud hjemme over 
aftensmaden, så forældrene også 
kan lære en ting eller to i december.  

SOS Børnebyerne arbejder for børns ret til omsorg i et 
trygt og kærligt hjem. Børnekonventionen er med til at 
pege på, hvilke børn der har brug for hjælp, og hvordan 
SOS Børnebyerne bedst hjælper børnene og sikrer de-
res rettigheder. Man regner med, at der på verdensplan 

er mellem 140 og 220 millioner børn, der ikke har foræl-
dre, der kan tage sig af dem. Udover at hjælpe udsatte 
børn og familier, så arbejder SOS Børnebyerne også for, 
at landene overholder Børnekonventionen.

Foto: Jakob Fuhr

Eleverne kan blandt andet møde 
Nu fra Vietnam, der bor sammen 
med sin far og bedstefar og får 
hjælp af SOS Børnebyerne. 

Se alle filmene på 
sosbornebyerne.dk/omvendtjul21
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DE FLESTE 
DAGE TJENER 
ANTONY 
INTET
Wangari og Njugunas mor forlod 
dem, da Wangari var bare fire måne-
der gammel. ”Siden børnenes mor 
forlod os for et år og seks måneder 
siden, har jeg taget mig af mine børn 
alene,” siger den 45-årige skoma-
ger Antony fra Kenya med lige dele 
stolthed og bekymring i stemmen. 
”Det var ikke let, men vi klarede os 
godt. Jeg udskiftede skosåler dagligt 
og solgte færdige skolesko. Jeg 
boede i et dejligt hus med møbler og 
gaskomfur.”

Antony er afhængig af sin dags-
løn, og siden pandemien brød ud i 
2020, er hverdagen blevet sværere 
dag for dag. “Nogle gange går der 
fire dage eller en uge, uden jeg tje-
ner en cent. Jeg har derfor solgt alle 
mine ting for at kunne købe mad. 
Vi er også flyttet fra vores hus og 
bor nu i en etværelses hytte lavet af 
jernplader,” fortæller han. 

Spred juleglæde – ude og hjemme

For Antony er hans manglende 
mulighed for at tjene penge en 
ubærlig bekymring. Uden penge kan 
han ikke købe mad til sine børn og 
give dem en tryg og sikker opvækst. 
På trods af al modgang vil Antony 
gøre alt for holde familien sammen. 
Hans naboer er imponeret over hans 
beslutning, men har tidligere rådgi-
vet ham til at sende børnene væk. 
Men Antony holder fast: ”Jeg vil selv 
opdrage mine børn. Jeg elsker dem, 

og jeg vælger selv at tage mig af 
dem. Jeg vil altid være der for dem.” 

SOS Børnebyerne tror på, at det 
bedste sted et barn kan vokse op, 
er hos sin familie. Derfor hjælper 
vi også sårbare familier, så de kan 
klare sig selv og blive sammen. 
Antony og hans børn får hjælp til 
mad, tilskud til husleje og indkøb af 
materialer som læder, skopuds og 
snørebånd, så Antony kan genop-
bygge sin skovirksomhed.

JULEBAZAR

Du kan også pryde træet eller vin-
duet med de søde papirengle, der 
både kommer enkeltvis og som et 
helt englekor.

Og hvis du kender nogen, der har alt 
og ikke ønsker sig noget, så giv dem 
det gode gavekort, hvor pengene 
går til verdens udsatte børn.

Find det hele på 
sosbornebyerne.dk/shop4

Foto: Jakob Fuhr

Igen i år sælger vi de flotte julehjerter fra Nordahl Andersen. De forgyldte 
flethjerter er foret med rød filt og fås i to størrelser: 5 og 8 cm. Perfekt til 
både træet, vinduet eller som mandelgave. 

199 kr.

5 cm: 149 kr. 

8 cm: 249 kr. 
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Find og vind
Find 11 ord, der handler om jul og vinter. Vi har gemt 
dem både vandret, lodret og diagonalt. Send løsningen 
til SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller SOS 
Børnebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 
København V. Vi trækker lod om fem pakker 
postkort med flotte portrætter fra Etiopien.

Vi skal have løsningen senest den 10. 
januar. Du kan se vinderne her: 
sosbørnebyerne.dk/ordjagt 

V G L Ø G G P S Ø L

D I K F J Æ R N K S

E Æ N G U K Å Ø L N

F T H T L J T F T E

G R P I E N J M G M

A S O W A R I U H A

V A F S F M S G I N

E X U A T B K G L D

R T A F E R I E W O

O K M A N D E L E H

ORDJAGT

Bliv frivillig foredragsholder som Jørgen
Jørgen er en af SOS Børnebyernes 
mange frivillige, der bruger en del af 
deres fritid på at gøre andre men-
nesker bekendt med vores arbejde. 
Jørgen er også SOS-foredragshol-
der, hvilket betyder, at han tager 
rundt på danske skoler og holder 
foredrag om børns vilkår i andre lan-
de og SOS Børnebyernes arbejde. 

Jørgen har allerede mange fore-
drag i rygsækken. For ham er mødet 
med eleverne og deres reaktioner 
på de ting, han fortæller, enormt 

så kedeligt. Men det synes jeg ikke 
i dag, fordi det var så spændende, 
det du fortalte.”    

VI HAR BRUG FOR DIG
Lige nu mangler vi foredragsholde-
re som Jørgen, der vil være med 
til at udbrede kendskabet til SOS 
Børne byernes arbejde. Er det noget 
for dig, så tilmeld dig på sosborne
byerne.dk/frivillig/foredragsholder

Du er også velkommen til at ringe 
på tlf.: 33730236 og høre nærmere.

givende. Det er sjovt og til tider ret 
rørende.

For eksempel havde en elev fra 5. 
klasse i al ubemærkethed engang 
lagt et par mønter på hans kuffert, 
som han kunne give til udsatte børn 
fra foredraget. En stor gestus i så 
ung en alder. 

Jørgen husker også en anden re-
aktion tydeligt: ”Jeg var helt høj efter 
et foredrag, hvor en pige fra 5.a kom 
hen til mig også sagde: ”Når jeg hø-
rer foredrag med voksne, så er det 

Her mangler vi 
foredragsholdere:

 ♥ Aarhus
 ♥ Vestjylland 
 ♥ Nordvestjylland 
 ♥ Trekantsområdet
 ♥ Vestsjælland 
 ♥ Sydsjælland
 ♥ Fyn (Odense især)
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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 og tænd et lys i et barns liv. 

BRUG 
GIRO

KORTET
Støt udsatte børn

Tænd et lys i et barns liv 


