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Nyhedsbrevet udsendes to gange årligt og sendes til kontaktpersonen i de lokale
indstillingsudvalg, som herefter skal sørge for videreformidling til de øvrige medlemmer af
indstillingsudvalgene samt evt. til opslagstavler el.lign.
Nyhedsbrevet indeholder eksempler på bevillinger og andre nyheder, som vi gerne vil gøre
opmærksom på.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer til nyhedsbrevet.
Uddannelseslegater
Som en del af Medarbejderfondens formål kan medarbejderes børn få økonomisk støtte til
afsluttende uddannelse. Det er en forudsætning, at medarbejderen har minimum fem års
anciennitet, og at den studerende er i gang med en afsluttende uddannelse og er mindst
halvvejs i forløbet. Det gælder både faglige og boglige uddannelser. Nogle vælger
eksempelvis at bruge uddannelseslegatet til et studieophold i udlandet.
Uddannelseslegaterne bliver uddelt efter devisen ”mest trængende – størst støtte”. Nogle af
de forhold, som kan have betydning for legatets størrelse, er uddannelsens længde, om det
er en brugerbetalt uddannelse, om det er muligt at få uddannelsesstøtte eller løn under
uddannelsen, om man har egen husholdning, sociale forhold i familien m.v.
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema kan ses på Medarbejderfondens hjemmeside
www.employeefoundation.com.

Eksempel på uddannelseslegat
Vi har modtaget et rejsebrev fra Julie
Nielsen, som har modtaget støtte til
studierejse.

Medarbejderfond for VKR
Gruppen
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefonnummer
3969 1144
E-mail
employee@vkr-holding.com
Vi er på internettet!
www.employeefoundation.com
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Hensigten med
Medarbejderfonden:
1. At yde økonomisk støtte
til nuværende og
pensionerede
medarbejdere samt deres
nærmeste pårørende.
2. At yde økonomisk støtte
til almennyttige formål,
som foregår i lokalområdet omkring det
enkelte selskab i
Gruppen.
3. At uddele Villum Kann
Rasmussen Prisen til
medarbejdere, der har
ydet en særlig indsats
med afsæt i Gruppens
værdigrundlag.

Kære Medarbejderfond for VKR Gruppen
Som tak for det fine legat sender jeg jer en lille hilsen samt et par billeder
fra min rejse i Uganda. Jeg er meget taknemmelig for, at I ville støtte mig
i netop dette projekt, og håber, at I via beskrivelsen og ikke mindst
billederne vil få en fornemmelse af, hvad donationen bl.a. er gået til.
Jeg har været her i ca. seks uger nu, og til trods for en omgang malaria
med efterfølgende lungebetændelse har det været seks fantastiske,
udfordrende og ikke mindst lærerige uger. Jeg arbejder på et regionalt
hospital i en lille by ved navn Lira. Jeg arbejder pt. på en fødeafdeling. Jeg
har valgt netop denne afdeling, da jeg overvejer at læse videre til
jordmoderen, så jeg håber, at min gang på fødeafdelingen vil kunne
hjælpe mig til en afklaring. Jeg kan dog sige allerede nu, at jeg aldrig vil
kunne arbejde fast på en fødeafdeling i Uganda, for det er virkelig barske
løjer. Der er én jordmoder pr. fire kvinder – alle føder i samme rum, der er
ingen handsker eller sprit, så afdelingen er vitterligt en bakteriebombe.
Det at få et barn her i Uganda kan slet ikke sammenlignes med at få et
barn i Danmark ...
Selv om det er hårdt at se og utroligt svært at forstå, at tingene skal være
sådan, så er jeg meget overrasket over, hvor dygtige sygeplejerskerne på de
forskellige afdelinger faktisk er. De har en utroligt bred viden om
sygdomme og diverse helbredende midler. De mangler dog en langt større
viden omkring hygiejne og ikke mindst forståelse af, hvor vigtig en del af
sygeplejen, det er. Jeg er derfor gået i gang med at skrive et lille oplæg om
hygiejne – om vigtigheden af den, samt om, hvad de kan gøre med deres
få ressourcer for at forbedre den på de forskellige afdelinger. God hygiejne
virker logisk og simpelt i mine øjne, men eftersom de endnu ikke har
forstået vigtigheden af den, tror jeg, oplægget vil kunne gøre nytte. Det
håber jeg i hvert fald.
Når jeg ikke er på hospitalet, tilbringer jeg en del tid sammen med den
afrikanske familie, jeg bor hos. De er utroligt søde og kærlige, og det er så
spændende at prøve at være en del af en helt anden og anderledes kultur.
Det hele er meget primitivt, men jeg trives godt. Men jeg må da ærligt
indrømme, at jeg allerede nu savner mange ting, som jeg med sikkerhed
vil sætte endnu større pris på, når jeg kommer hjem til Danmark igen. Fx
bare at kunne spise med kniv og gaffel og at kunne tage et varmt bad
under en bruser. At skulle gå til floden for at hente vand, koge det og så
bruge en gammel overskåren colaflaske til at vaske sig med, det bliver
altså lige lovligt primitivt i længden :-)

Sekretariatet
Medarbejderfondens sekretariat hjælper med information og rådgivning i
forbindelse med
ansøgninger.

Men til trods for at mange ting er anderledes og svære at forstå, så nyder
jeg mit ophold til fulde! Jeg syntes, det er så spændende, og jeg ved, at jeg
kommer hjem med en masse godt i rygsækken!
Tusind tak fordi I har gjort det muligt for mig at komme af sted.
Kærlig hilsen Julie Due Nielsen

Sekretariatet består af Gitte
Hemmingsen og Hanne
Raun.
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