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Når verden viser sig 
fra sin hårde side

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

I er med til at give 
udsatte børn den 

sikkerhed og 
omsorg, ethvert 

barn har brug for - 
særligt når verden 

viser sig fra sin 
hårde side

I denne tid, hvor varme juletraditionerne banker på døren, 
er glæden hos mange af os blandet med bekymringer. 

Bekymringer over stigende forbrugspriser og usikkerhed for 
fremtiden efterlader mange danske familier et sted, hvor der 
skal prioriteres i udgifterne. Jeg ved, at det kan være svært at 
vælge velgørenhed til, når der skal spares. Jeg forstår godt 
bekymringerne og overvejelserne.  

Samtidig ved jeg også, hvor vigtig jeres støtte er lige netop 
nu. De bekymringer, der har fat i os herhjemme, har bestemt 
også et fast tag ude i verden. Det så jeg selv for få uger siden 
i Kenya. Her talte jeg blandt andet med nogle af vores SOS-
mødre om, hvordan krisen påvirkede deres hverdag. Helt 
konkret betyder prisstigningerne for dem, at de kæmper for 
at få husholdningsbudgettet til at slå til. I dag koster et måltid 
mad det samme som to måltider gjorde for et år siden. De må 
prioritere, skære ind til benet og hele tiden afveje, hvad der er 
vigtigst for deres SOS-families trivsel.  

Andre steder i Kenya og i nabolandene er muligheden for at 
prioritere nu helt væk. Ud over inflation og priser på himmel-
flugt har en kvælende tørke fjernet millioner af menneskers 
levebrød og sendt dem ud i en sultkrise. Midt i den står børn, 
der enten er helt alene eller i fare for at blive det. De er dybt 
afhængige af hjælp udefra. Og den hjælp er du med din støtte 
med til at sikre.  

Det at gøre noget godt for andre er en stor del af julen. 
Derfor vil jeg gerne sige tak for, at I er med til at give udsatte 
børn den sikkerhed og omsorg, ethvert barn har brug for - 
særligt når verden viser sig fra sin hårde side.  

Jeg håber, at bekymringerne i hvert fald for en stund viger 
for julestemningen og glæden ved fællesskabet. Jeg ønsker 
jer en rigtig glædelig jul.   

Mange hilsner
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Drengen på forsiden vokser op på Zanzibar. Hans mor er alene 
med en stor børneflok. Derfor får familien hjælp gennem SOS 
Børnebyernes forebyggende arbejde, hvis mission er at forhindre 
udsatte familier i at gå i opløsning. Hun er blandt andet kommet 
med i en låne-spare-gruppe, der har gjort det muligt for hende at 
starte sin egen lille grøntsagsbod. 

BILLEDPOLITIK 
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. Det betyder 
blandt andet, at vi ændrer børnenes navne, så børnene ikke bliver 
genkendt. SOS Børnebyernes regler er i overensstemmelse med 
EUs regler om databeskyttelse. 
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Mange forbinder den tanzaniske øgruppe Zanzibar med turisme, hvide sand-
strande og krystalklart vand. Men bag de luksuriøse hoteller afholder et liv i fat-
tigdom mange børn fra at spise sig mætte, komme i skole og vokse op sammen 
med deres mor og far. SOS Børnebyerne har siden 90’erne arbejdet for at give 
Zanzibars udsatte børn tryghed og omsorg.
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F ra havnen i storbyen Dar es Salaam tager det 
katamaranfærgerne lidt over to timer at nå én 

af Tanzanias absolutte turistmagneter - den smukke 
øgruppe Zanzibar. Her bor omkring to millioner af 
landets 56 millioner mennesker. 

Selvom Tanzania de seneste år har oplevet 
økonomisk vækst, er landet stadig blandt verdens 
fattigste. Halvdelen af befolkning lever under fat-
tigdomsgrænsen på 13 kroner om dagen. Selvom 
katamaranerne og flyene sørger for en jævn til-
strømning af turister fra hele verden, så er fattigdom 

for alt for mange fortsat en trussel mod familien og 
børnenes trivsel. 

SOS Børnebyerne har arbejdet i Tanzania siden 
1991, hvor den første børneby åbnede på netop 
Zanzibar nær byen Stone Town. Børnebyen har 11 
familiehuse og er hjem for omkring 60 børn. Nogle 
af dem er forældreløse uden kendte slægtninge, 
mens andre har familie på øen eller fastlandet, som 
af den ene eller anden årsag ikke kan tage sig af 
dem.

Første skoledag som niårig
En af de børn er Musa, der kun har været i børneby-
en et par måneder. Alligevel virker han hjemmevant 
og tryg. Han er kun lige kommet hjem fra skole, men 
har allerede smidt tasken med skolebøger og den 
blå uniform og er skyndt sig ud for at lege. Men de 
sidste par måneder i børnebyen er måske også 
det mest trygge, Musa har oplevet i sit sådan cirka 
niårige liv. 

Musa er født på Zanzibar af en meget ung mor, 
der allerede dengang var afhængig af alkohol og 
stoffer. Ingen ved, hvem eller hvor hans far er. Da 
Musas mor fødte endnu et barn for knapt et år 
siden, tog naboer kontakt til de lokale myndigheder, 
der involverede SOS Børnebyerne i sagen. På grund 
af sit misbrug var moren ikke i stand til at tage sig af 
hverken Musa eller hans spæde lillesøster Zaha, og 
begge børn kom i pleje i børnebyen. 

Til at begynde med hørte børnebyen ikke noget til 
Musas mor, men så begyndte hun at dukke op ved 
indgangen i påvirket tilstand og kræve at se sine 
børn. En gang hørte Musa hende kalde på sig, men 

Når biologiske søskende flytter ind i en 
børneby, sørger vi for, at de kommer i 
samme SOS-familie, så de kan støtte 
sig til hinanden i alt det nye. Derfor 
bor lille Zaha i håndklædet her også 
sammen med sin biologiske bror Musa 
hos SOS-mor Asha.

Selvom Musa 
kun har boet i 
børnebyen nogle 
måneder, så 
virker han hjem-
mevant og tryg. 
Men de sidste par 
måneder i børne-
byen er forment-
lig også det mest 
trygge, Musa har 
oplevet i sit liv.
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han gemte sig i sit familiehus og fortalte sin SOS-mor Asha, at 
han ikke ville se sin mor. 

Personalet fortalte Musas mor, at hvis hun var villig til at 
tage imod hjælp for sit misbrug, så kunne hun godt få lov til at 
besøge sine børn og måske på længere sigt få dem hjem igen. 
Et tilbud de fastholder, men som moren desværre ikke er klar 
til at tage imod endnu. 

Til trods for sine ni år havde Musa indtil for nylig aldrig gået 
i skole. Da læreren på den skole, som børnebyen er tilknyttet, 
lavede en test på Musa, var hendes konklusion klar: “Han er 
en kvik dreng med et godt hoved. Han skal nok klare sig godt 
i skolen.” 

Og det stemmer. Musa har nu gået i skolen i cirka fire må-
neder og suger viden til sig, som om han følte, at han havde 
noget, han skulle indhente.

Hjælp til selvhjælp
SOS Børnebyerne arbejder også sammen med lokale myn-
digheder om at forebygge, at udsatte familie går i opløsning, 
og børn kommer til at stå alene. I de østafrikanske lande har 
familierne typisk først og fremmest brug for akut støtte i form 
af fødevarehjælp, adgang til gratis medicin og lægehjælp 
samt skolelegater, så børnene kan komme i skole. Når det er 
på plads, ser vi på, hvordan vi bedst kan støtte den enkelte 
familie i at sikre barnets trivsel og opbygge en stabil levevej. 
Det kan for eksempel være forældrerådgivning eller kurser i 
at starte egen forretning og føre regnskab. Vi hjælper også 
gennem låne-spare-grupper, hvor forældre får adgang til lån 
og sikker opsparing. Det bliver ofte begyndelsen på familiens 
vej ud af fattigdom.

Sådan er det også på Zanzibar. Mange af de familier, der 
får støtte her, består af enlige kvinder med en stor børneflok. 
Zanzibar er stadig et overvejende patriarkalsk samfund, og 
det kan være udfordrende for en kvinde at klare sig alene. 
Mange piger bliver opdraget til, at deres far ordner tingene og 
sørger for indkomsten. Og når de bliver gift, overgår forsør-
gerrollen til deres mand. Hvis en kvinde bliver eneforsørger 
ved for eksempel skilsmisse eller dødsfald, kan det være 
fatalt. Her kan SOS Børnebyerne vejlede og støtte hende i at 
blive familiens forsørger. 

Et selvstændigt liv gennem sæber
“Kvaliteten er så god, at folk spørger andre, hvor de har fået 
deres sæbe fra,” siger Lavkama stolt, mens hun rører rundt i 
baljen med den flydende sæbe. En svag kokosduft breder sig, 
i takt med at sæbesuppen samler sig. Om lidt er sæben tyknet 
nok til at komme på form, og om syv timer er den klar til salg.  

Jeg har mærket på 
mit eget liv, hvad det 
betyder for dine mu-
ligheder ikke at have 
en uddannelse. Jeg 

ville have, at mine 
børn kom til at stå 

stærkere. Så det var 
ganske enkelt ikke en 
mulighed, at de ikke 

skulle fortsætte  
i skolen

“
- Lavkama, 56 år
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I 2013 døde Lavkamas mand og efterlod hen-
de alene med parrets seks børn. Gennem SOS 
Børnebyerne fik Lavkama et kursus i forretningsud-
vikling. Det var her, at hun fandt på at gøre hjemme-
lavede sæber til sin indtægtskilde.

I dag forsørger hun sig selv og sine seks børn 
med sine hjemmelavede sæber og hårolier. Hun er 
kendt for sit succesfulde iværksætteri, sin ildhu, og 
så er hun også begyndt at undervise andre kvinder 
i at producere sæbe, så de kan brødføde sig selv og 
deres familier.

Symaskiner og store drømme
Et stykke væk fra Lavkamas hjem ligger én af de 
mange butiksstriber, der pryder de fleste veje i og 
omkring Zanzibars største by Stone Town. I de små 
butikslokaler lyder musikken fra tre symaskiners 
fodpedaler. Bøjet over dem sidder tre kvinder og 
forvandler farverige stoffer til festlige kjoler. På de 
varme, gule vægge hænger de færdige bestillinger 
klar til afhentning. 

De tre unge kvinder er Salama, Miza og Balkis, og 
butikken er deres. De kommer alle tre fra udsatte 
familier, hvor mødrene af den ene eller anden grund 
blev eneforsørger for en stor børneflok. Familierne 
kom med i SOS Børnebyernes forebyggende 

familieindsatser, men hver families indkomst var 
stadig afhængig af bare én forsørger. For at gøre 
familiernes livsgrundlag mere stabile fik de tre unge 
kvinder, som de ældste børn i søskendeflokkene, 
tilbud om at komme på teknisk skole og få et ud-
dannelsesforløb i iværksætteri. Det var på sådan et 
sykursus, at de unge kvinder for to år siden mødte 
hinanden og fik idéen til butikken: 

“Vi blev venner på skolen og fandt hurtigt ud af, 
at vi gerne ville åbne en butik sammen. De fleste 
vælger at åbne en butik hjemme hos sig selv, men 
det ville vi ikke. Vi bor alle sammen mange menne-
sker sammen, så vi havde brug for et lokale ude af 
huset,” siger Salama på 24 år. 

SOS Børnebyerne hjalp de unge kvinder med 
deres forretningsplan og startkapital til lejemålet, 
symaskiner og indkøb af tekstiler, og for seks må-
neder siden kunne de så slå dørene op til deres lille 
skrædderbiks. 

Forretningen laver et pænt overskud, hvoraf en 
del bliver lagt til side til de fremtidige forretningspla-
ner, mens den anden del går til kvinderne og deres 
familier: “På den måde kan vi hjælpe med mad, 
skoleting og tøj. Det gør mig glad og stolt, at jeg 
kan være med til at støtte min familie på den måde,” 
siger Salama smilende.   

Det er barskt at være barn i Tanzania 
Underernæring
35 procent af alle børn i Tanzania under fem år udvikler sig ikke, som de 
skal, på grund af under- eller fejlernæring.

Fattigdom
Halvdelen af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen på 13 kr. 
om dagen.

Børnearbejde 
Hver fjerde barn arbejder i stedet for at gå i skole, og kun hver tredje elev 
afslutter grundskolen.

Barnebrude
To ud af fem piger bliver gift, før de fylder 18 år, og mange forlader skolen 
på grund af teenage-graviditeter.
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Arv er for alle

“

AMERIKA

104 820

EUROPA

142 650

AFRIKA

163 170
ASIA OG OSEANIA

94 860

50

En familie, en uddannelse, en ny chance i livet. Det er forskelligt, hvilke 
bevæggrunde der vægter tungest, når folk vælger at betænke SOS 
Børnebyerne i deres testamente. Mette Sandager Löhndorf er testamen-
teansvarlig i SOS Børnebyerne og taler derfor med dem, der overvejer at 
betænke vores arbejde for udsatte børn, men har spørgsmål til processen, 
til SOS Børnebyernes arbejde eller noget helt tredje. Her fortæller Mette 
lidt om de spørgsmål, hun oftest møder:

Vil du vide mere om mulighederne 
for at  betænke SOS Børnebyerne i 
dit testamente, så bestil vores arve-
folder på  sosbornebyerne.dk/arv.
 
Du kan også ringe til  Mette  
Sandager Löhndorf på  tlf.: 33 78 02 93.

Jeg ved ikke, om det er for tidligt i 
processen at ringe til dig? 
Samtalen starter der, hvor dit behov er. Måske 
skal du have afklaret et konkret spørgsmål, 
måske vil du gerne høre mere om, hvad vores 
arbejde går ud på. En samtale er ganske 
uforpligtende, og hvis du ønsker at gå videre i 
processen, tilbyder vi hjælp fra vores advokat 
hos Kromann Reumert eller fra en advokat i 
dit lokalområde. Når man betænker SOS Bør-
nebyerne i sit testamente, dækker vi advoka-
tens salær.

Hvor meget skal jeg give, før det giver 
mening?
Et af de spørgsmål, jeg ofte hører, går på ar-
vens størrelse: “Hvor meget skal jeg betænke, 
før det giver mening for jer?”. Her svarer jeg 
altid, at arv er for alle. Der skal selvfølgelig 
være en reel hensigt med gaven, altså et 
reelt ønske om at give noget videre, men om 

du vælger at testamentere en procentdel, et 
bestemt beløb eller hele din arv er fuldstæn-
dig op til dig. Vi sætter stor pris på gaven – 
uanset størrelse. Og vi ved, at den kommer til 
at gøre en verden til forskel for udsatte børn. 

Kan jeg øremærke min arv? 
Kort sagt: Det er din arv, så du bestemmer. 
Jeg vil dog altid råde dig til, at du efterlader 
ikke-øremærkede midler, og dermed tilgo-
deser vores generelle arbejde, så arven kan 
bruges, der hvor behovet er størst. Er der et 
bestemt område, som du brænder særligt for, 
står det dig naturligvis frit for at øremærke din 
arv hertil. I det tilfælde anbefaler vi, at du øre-
mærker så bredt som muligt – for eksempel til 
pigers uddannelse i Afrika og ikke til en skole i 
en specifik by. På den måde er du sikker på, at 
pengene vil blive brugt der, hvor de gør mest 
gavn.   
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En kæmpe tak til de 

frivillige

SOS Børnebyernes frivillige lokalgrupper 

har de sidste fire år samlet ind til udsatte 

børn i Etiopien. På det årlige frivilligseminar  i 

november blev indsamlingen afrundet med 

et flot resultat på over tre millioner kroner. Til 

næste år skifter indsamlingsprojektet til SOS 

Børnebyernes arbejde for udsatte børn på 

Zanzibar. 

Tak for jeres store indsats med Etiopien-

indsamlingen og held og lykke med Zanzibar-

indsamlingen    

Tal, der tæller
Når du støtter SOS Børnebyerne, er du med til 
at gøre en forskel på globalt plan. Vi er til stede i 
138 lande og territorier og når næsten 1,3 millio-
ner udsatte børn, unge og voksne gennem vores 
indsatser. Tak for din støtte.

ࠏ  192.400 børn og voksne modtog nød-
hjælp i 2021

ࠏ  Vores forebyggende indsatser når 
455.400 børn og voksne

ࠏ  Vi støtter 203.000 børn og unges vej til en 
uddannelse

ࠏ  69.300 børn og unge har et trygt hjem i en 
SOS-familie eller ungdomshus. 

Kilde: Annual report SOS Children’s Villages 2021

© Lars Just
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Find og vind  
Find de 10 ord, der handler om jul. Vi har gemt 
dem både vandret og lodret. Send løsningen 
til SOSkonkurrence@sosbornebyerne.dk eller 
SOS Børnebyerne, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 
København V. Vi trækker 
lod om fire flotte pakker 
nøgleringe. 

Vi skal have løsningen 
senest den 15. januar. 
Se vinderne her: 
sosbørnebyerne.dk/
ordjagt   

Ordjagt

VIND!
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Et helt særligt brev gjorde, at 
dessertkok og influencer Christel 
Pixi blev ambassadør for SOS 
Børnebyerne. 

Du har været fadder siden 2016.  
Hvorfor blev du fadder?
”Jeg har altid støttet  velgørenhed, men at bli-
ve fadder gav virkelig mening for mig. At vide, 
at jeg bidrager til ét barn, er meget konkret, 
og jeg ved, at meget afhænger af de penge, 
jeg betaler. Selv når jeg har haft det hårdt 
økonomisk og har kigget på mine udgifter og 
tænkte: åhhh, har jeg aldrig kunnet få mig selv 
til at afmelde mig som fadder. Jeg har forplig-
tet mig – og i mine øjne er det vores pligt at 
hjælpe, når vi kan.”

For et par år siden stod der noget i et 
brev om dit første fadderbarn, der fik 
dig til at spærre øjnene op. Hvad stod 
der i det? 
”Hun skrev, at hun var meget glad for at bage, 
og hun havde besluttet, at hun ville gå den 
vej professionelt og blive bager. Jeg blev så 
overrasket og tænkte: Hvad er oddsene for 
det? Det var jo også sådan, det begyndte for 
mig: At bage var min hobby, og nu lever jeg 
af det. Jeg tog et billede af brevet og lagde 
det ud på min instagram, og så kontaktede I 
mig med hensyn til at blive ambassadør. Det 
første, jeg tænkte, var: Vi skal bage sammen! 
Det håber jeg, vi kommer til en dag.”

Hvor tror du dit sociale engagement 
stammer fra?
”Min mor. Hun er et utroligt givende og rum-
meligt menneske. Hun har altid haft rigtigt lidt 
og var alene med min søster og mig, men vi 
har aldrig nogensinde mærket, at vi mangle-
de noget - jeg bliver helt rørt, når jeg snakker 
om det. Min mor har lært mig, at man skal 
bestræbe sig på at være den bedste udga-
ve af sig selv – også når det er svært. I dag 
arbejder hun som pædagog og har tredive 
års jubilæum lige om lidt. Hun har ligesom 
SOS-mødrene viet sit liv til at passe på vores 
andres børn. Hvis jeg kunne give min mor 
hele verden, ville jeg gøre det. ”   

Titel: Influencer, dessertkok, 
kogebogsforfatter og dj

Fadderskaber: Er nu fadder 
til en dreng i Tanzania

Vi er dybt taknemmelige for vores engagerede SOS-ambassadører, der hjælper 
os med at sætte fokus på vores arbejde for udsatte børn. Alle ambassadører 
arbejder frivilligt og får altså ikke løn af SOS Børnebyerne. Her kan du møde fire 
af dem og blive klogere på, hvorfor de har valgt at bruge deres stemme på os.

Frivillige ildsjæle

“

Det er vores pligt at  
hjælpe, når vi kan

©Alona Vibe
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Hvorfor støtter du SOS Børnebyerne?
”Jeg har blandt andet besøgt Tanzania og Rwan-
da og har selv set den helt konkrete forskel, SOS 
Børnebyerne gør. Man kan hjælpe på mange måder, 
men SOS Børnebyerne har med SOS-mødrene en 
helt særlig tilgang til arbejdet: Børnene får ikke kun 
tag over hovedet, rent vand, uddannelse og mad på 
bordet, der er også en emotionel del: De får en mor. 
På papiret tænker man: ’Hvordan kan SOS-mødre 
udfylde den rolle på troværdig vis? Men jeg kan hu-
ske fornemmelsen af at se ind i børnenes øjne, når 
de kigger på deres mødre, og se deres bånd. Det er 
fuldstændigt overvældende, så nære og solide, de 
relationer er.”

Hvordan har du set det bånd komme til 
udtryk? 
”Blandt andet i helt almindelige situationer, som 
at man sidder og laver fis under aftensmaden og 
griner - fuldstændig som måltider i mange familier 
foregår herhjemme.”

Hvilke overvejelser har du i forhold til at 
være ambassadør for SOS  
Børnebyerne?
”Jeg og min familie bidrager dels økonomisk ved 
at være faddere, og hvis jeg derudover på min lille 
måde kan være med til at sprede budskabet, er det 
for mig helt oplagt at gøre. Jeg har jo set, at SOS 
Børnebyerne hjælper børn, der ellers ikke havde en 
chance for at klare sig. 
Som fadder er det fantastisk at følge et fadderbarn 
fra det måske er fire år gammelt, hvor man med 

årene får en julehilsen og en statusrapport med 
snailmail, til at barnet bliver en voksen mand på 18-
19 år. Hvor er det vildt, at sådan en dreng - med de 
dårligste kort på hånden - når dertil.”

Titel: Indholdsdirektør og medstifter af 
podcasttjenesten Podimo, TV-vært og 
musiker.

Fadderskaber: Nikolaj og hans familie 
har været faddere i mange år og til flere 
forskellige børn. Han har også flere 
gange besøgt børnebyer – blandt andet 
i 2013, da han sammen med Hella Joof 
besøgte en børneby i Dar es-Salaam 
Tanzania. Er i dag fadder for en 
dreng i Amman i Jordan. 

Vi er forbundne, også selvom at 
noget foregår langt væk

“

Nikolaj Koppel har set det i blikket på de 
SOS-mødre og -børn, han har mødt rundt 
omkring i verden: Det nytter noget, og 
kærligheden mellem mor og børn er ægte, 
overvældende og bundsolid. 

©Podim
o

Scan koden med 
dit mobilkamera

Scan koden 
og mød flere
SOS-ildsjæle

11S O S - a m b a s s a d ø r e r n e  |   S O S B ø r n e l i v  ·  V i n t e r  2 0 2 2



Næstekærlighed er en 
muskel, der skal holdes i 
form

Da Christel Stjernebjerg blev mor til 
Buster, der er adopteret fra Sydafrika, 
satte det nogle tanker i gang om det 
smukke i at gøre alt, hvad vi kan, for at 
forløse alle børns potentiale. Derfor 
er hun ambassadør for SOS Børneby-
erne. 

Hvorfor har du sagt ja til at være am-
bassadør for SOS Børnebyerne? 
”Helt instinktivt er mit svar, at det er fordi, 
vi har adopteret et barn. Der er ikke noget 
smukkere, end at det her lille menneske er 
blevet sat i verden, og vi så gør alt, hvad vi 
kan, for at forløse det potentiale, det barn 
besidder. Og det gælder også alle de børn, 
som SOS Børnebyerne hjælper.
At adoptere har lært mig, at man skal hjælpe 
børn på deres præmisser. Man skal ikke kom-
me med en plan og tro, at man ved bedst. At 
være adopteret betyder også at bære nogle 
traumer med sig - hvert barn har sin måde at 
respondere på de traumer på, og sammen 
skal man finde en vej i det. Jeg har også lært, 
at tilknytning ikke kan tages for givet, og at 
jeg skal blive ved med at insistere på nærhed, 
for eksempel via øjenkontakt, nærvær og 
såkaldt theraplay (relationsbaseret legetera-
pi, red.).”

Hvorfor er det vigtigt for dig at bruge 
din tid og stemme som ambassadør 
for os?
”Vi har brug for næstekærlighed, og i mine 
øjne er det en muskel, der skal holdes i form 
– ligesom det gælder med fysisk træning af 
kroppen. Man skal træne sig selv i hele tiden 
at tænke ud over sin egen næsetip. Det har 
jeg gjort tidligere, ved at jeg for eksempel 
i en periode sagde til mig selv, at jeg hver 

dag skulle gøre noget godt for andre – købe 
’Hus forbi’, tømme mit skab og donere mit 
tøj og så videre. Det er et mindset, man skal 
opretholde.”  

Du og din mand, komiker og trylle-
kunstner Rune Klan, har tidligere rejst 
i blandt andet Sydamerika og Zambia, 
hvor I har tryllet og lavet akrobatik 
med udsatte børn. Hvad giver det at 
kommunikere med kroppen på den 
måde?
”Det er et smukt sprog, der ikke kræver så 
meget forklaring. Bevægelse udløser endorfi-
ner, og man bliver gladere af at være sam-
men. Trylleri og akrobatik er gode kommuni-
kationsmidler til børn, der har det svært. Det 
kan få dem til at smile, og tryl får dem til at 
forundres.” 

“

Titel: Koreograf, akrobat og artist

Fadderskaber: Er sammen 
med sin mand fadder for en 
pige i Burundi. 

©Privat foto
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SOS Børnebyerne står for 
blødheden, der nægter at lade 
tingene ske, uden at man gør en 
indsats
Jussi Adler-Olsen er vokset op på 1950’er-
nes sindssygehospitaler blandt indlagte, 
der med forfatterens egne ord var neds-
meltede af mangel på kærlighed. Det lærte 
ham, hvor vigtigt det er at have empati og 
omsorg for andre mennesker. Blandt andet 
derfor er han ambassadør for SOS Børne-
byerne. 

Hvorfor har du sagt ja til at være ambassa-
dør for SOS Børnebyerne?
”Vi lever i en tid, hvor mange desværre kun ser sig 
selv. Så det handler om at værne om empati og om-
sorg – også for mennesker uden for ens nærmeste 
cirkel. Og omsorg er SOS Børnebyernes adels-
mærke. Jeg beundrer, at der er mennesker, bl.a. 
mødrene i børnebyerne, som dedikerer deres liv til 
det. Hos SOS Børnebyerne har man overskuddet 
til at prøve at overbevise sin omverden, hvor vigtig 
den indsats er. Igen og igen og igen. SOS Børneby-
erne er indbegrebet af en utrættelighed, som jeg 
beundrer vildt.
Og så er der børnene. De børn, der mister deres 
forældre, den nære omsorg og intet andet har end 
gadens anarki. De er fuldstændigt uskyldige, men 
når det er allerværst, bliver de gjort skyldige. Bør-
nesoldater, overfald, vold: Alt det, nogle børn bliver 
nødt til at ty til for overhovedet at kunne klare sig. 
SOS Børnebyerne står for blødheden, som nægter 
at lade tingene ske, uden at man gør en indsats. At 
de børn bliver samlet op, er fuldstændigt eventyrligt 
at tænke på.” 

Du er en offentlig person. Hvilke overvejel-
ser har du omkring at bruge din stemme?
”Jeg bruger min stemme på den måde hele tiden. 
Når jeg giver interviews rundt omkring i verden, 
er mit første emne altid magtmisbrug. Min far var 
psykiater, og jeg er vokset op på sindssygehospi-

taler. De mennesker var nedsmeltede af mangel på 
kærlighed. Det var tilbage i 1950’erne i den mørke 
Middelalder i psykiatriens historie, og på de ho-
spitaler var det ikke patienterne, jeg var bange for. 
Jeg var bange for lægerne. Det var dem, der havde 
magten. Det var dem, der bestemte, om folk kunne 
blive, om de skulle have elektrochok, om de skulle 
have det hvide snit. Min far var stik modsat de læ-
ger. Han havde øje for det sociale og så det enkelte 
individ. For mig var han symbolet på alt andet end 
magtmisbrug. Han brugte sin magt positivt. Lige 
siden har jeg selv forsøgt at leve efter det.”

Hvad lærte den opvækst dig om andre 
mennesker?
”Det lærte mig først og fremmest, hvor vigtigt 
empati er: At kunne holde en person i hånden, som 
bestemt ikke er vant til det. Jeg tror, at hvis omsorg, 
kærlighed og tryghed er det første, et såret menne-
ske møder, får man kontant afregning af positivitet 
og glæde. Mange glemmer som sagt at åbne øjnene 
for, hvordan andre mennesker har det, men det gør 
SOS Børnebyerne netop så fantastisk i de forskelli-
ge samfund, hvor de hjælper børn.   

“
Titel: Forfatter
Fadderskaber: Er sammen med sin 
kone Hanne byfadder for en børneby i 
Kenya. Derudover støtter Jussi Adler 
Olsen løbende SOS Børnebyerne 
med donationer. 

©Robin Skjoldborg
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på godt og ondt
SOS-mor Mirjana ved, at julen er en særlig tid

M irjana gør sig umage året rundt, men i 
julen er hun ekstra meget på tæerne. 

Med 27 år som SOS-mor i rygsækken og 33 
SOS-børn i familiealbummet ved hun godt, at 
en højtid som jul kan byde på en blandet pose 
følelser. Der er både forventningens glæde og 
fortidens sorger, og for et barn kan det være 
svært at navigere i. 

Mirjana er SOS-mor i Kroatien, hvor fattig-
dom, svigt, misbrug og sygdom er de pri-
mære årsager til, at udsatte børn kommer til 
børnebyen. Det er ikke alle børn, der forbinder 
julen med noget godt. Og for nogen er det 
måske først, når de flytter ind i børnebyen, 
at de oplever, hvad julen overhovedet er for 
noget. 

Uanset hvad man som barn har med i 
bagagen, så sørger Mirjana for, at julen og 
forberedelserne dertil skaber hygge, varme, 
sammenhold og minder. Som da huset yngste 
pige sidste år brændende ønskede sig en 
kæmpestor bamse og ikke talte om andet 
hele december. Mirjana skaffede ved et lyk-
ketræf præcis sådan en bamse, som sin SOS-
datter ønskede sig. Og da hun julemorgen 
åbnede gaven under juletræet, hoppede hun 
op og ned af glæde så vildt, at Mirjana måtte 
gribe fat i juletræet, så det ikke væltede. 

Selvom Mirjana normalt ikke har for vane at 
give store gaver, så gjorde hun det alligevel 

her. For hende handlede det om at give pigen 
troen på, at man kan skal have lov at drømme, 
og at de drømme godt kan gå i opfyldelse.  

©
SO

S Kroatien
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199 kr.

Spred juleglæde – ude og hjemme
I webshoppen finder du blandt andet håndlavede engle, 
smukke julehjerter, hjemmehæklede karklude og mange 
andre lækre varer. Bestiller du inden 16. december, kan vi 
garantere levering før jul. 

Webshoppen er fyldt med fine og 
unikke julevarer. Besøg den på: 

sosbornebyerne.dk/shop

249 kr. 

75 kr.

185 kr.

Den perfekte jule- eller værtindegave. Glæd én du 
holder af med denne skønne julepose med delikat 

chokolade fra Økoladen og dejlig kaffe fra Ønsk.

Smukt hjerte fra Nordahl Andersen, som er 8 cm. 
højt, forgyldt og forsynet med rød filt og bånd. 

Ophænget er baseret på det originale  
papirklip af H. C. Andersen.

En sød lille skytsengel, der kan 
hænge på træet, i vinduet eller 
gives i gave og sprede hygge  
og glæde.

Når først englekoret én gang har lyst op i din stue 
og sunget julen ind, så glæder du dig allerede til 
deres næste besøg. Designet af: Ole Flensted.
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Tænd 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 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 
girokortet!

Støt udsatte 
børn


