Støtte til aktiviteter i lokalområdet – sport og kultur
Skolekøkken til stor glæde for 200 elever
Et nybygget skolekøkken stod klar i efteråret 2018 på skolen i Velké Bielice i
Slovakiet, bl.a. takket være økonomisk støtte fra Medarbejderfond for VKR Gruppen.
Stort set alle skolens 200 elever bruger køkkenet.
I dette skoleår indgår et ”livsstilsfag” som en del af undervisningen, hvor elever lærer
om mad, økonomi og værdier, så de bliver rustet til at stå på egne ben en dag. Skolekøkkenet bliver brugt til at lære eleverne, hvordan man rent praktisk laver mad.
Til sommer er planen at holde en sommerlejr med madlavningstema, og her deltager
børn af medarbejdere hos Partizánske Building Components-SK.
Nyt udstyr til FEB Judo Klub
FEB Judo Club blev stiftet af en gruppe venner i 1982. Det er en lille, lokal klub med
71 medlemmer i alderen 4 til 72 år. David Loquet fra VKR France er en aktiv del af
klubben. Han startede for 14 år siden med sin dengang tre-årige datter, og i dag
træner hans kone og to døtre med ham hver uge. Judo og Taiso (som er en blid
træningsform, alle kan deltage i uanset alder og førlighed) er mere end bare fysisk
træning. Man lærer også stærke værdier som selvkontrol, respekt, mod, ydmyghed,
ærlighed, venskab, høflighed og ære.
Klubben kunne købe træningsudstyr (bl.a. sjippetove og træningselastikker), som de
manglede, takket være Medarbejderfondens støtte.
Sikker sport
Hos sportsklubben Alfta IBK har de ca. 120 aktive medlemmer, som spiller innebandy
(kaldes Floorball i Danmark). Innebandy er en boldsport i hockeyfamilien, og sporten
er meget stor i Sverige. Klubben har i de seneste år oplevet medlemstilgang, og da
man udlåner sikkerhedsudstyr og stave mv. til de yngste spillere, så har de haft behov
for mere sportsudstyr.
En hel del medarbejdere hos Svenska Fönster er enten aktive spillere eller kommer i
hallen for at se kampene, så derfor var det naturligt for klubben at søge
Medarbejderfonden om økonomisk støtte. Pengene er bl.a. brugt til overtræksveste,
målmandsudstyr og sikkerhedsbriller, og Svenska Fönster har sørget for logo på
udstyret.
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Fodbold er mere end bare sport…
Siden begyndelsen af 2016 har fodboldklubben, Birlikspor Biblis, haft fodboldspillere
fra bl.a. Etiopien, Afghanistan, Irak, Tyrkiet og Tyskland. Det var bestyrelsesmedlem i
klubben, Sakir Yasar, som først bød en flygtning velkommen, og siden er kommet
flere til.
Sportsligt giver det stort udbytte at have en bred trup, som kan udfordre hinanden og
være med til at sikre point til holdet. Kulturelt og menneskeligt giver det endnu
større udbytte; uanset hvilken baggrund man har. De unge spillere prøver at lære det
tyske sprog og hører om tysk kultur, og de klubmedlemmer og spillere, som har
været længe eller altid i Tyskland, bliver beriget med viden om andre kulturer. Via
fodboldklubben er det endda lykkedes at få flere flygtninge i job i lokale
virksomheder.
De meget engagerede frivillige i fodboldklubben opfordrer flere til at involvere sig
med de udlændinge, som man møder på sin vej, fordi det er så berigende for begge
parter. Støtten fra Medarbejderfonden er brugt på indkøb af fodboldudstyr, f.eks.
mål og stribemalingsudstyr.

Økonomisk håndsrækning til vandpoloklub i Kroatien
Det tager år at blive en god vandpolospiller; og det kræver noget ekstra at blive én af
de bedste. Waterpolo Club Zagreb har siden 2002 trænet aktive drenge og piger i at
blive gode vandpolo-spillere. Klubben har ca. 100 spillere i forskellige aldersgrupper,
som udøver denne sunde og hårde sportsgren i bassinet Utrina.
Trænerne gør en del ud af at lære spillerne de skrappe regler, og børn, unge og
voksne får til gengæld en række færdigheder, f.eks. udvikler de deres evner til at
svømme, hoppe, dykke, og de lærer en masse om disciplin, ansvarlighed og
teamwork, som de kan bruge i sporten og i livet generelt.
Klubbens seniorhold konkurrerer på højt niveau og er blevet mestre flere gange. Det
giver dog økonomiske udfordringer for de unge spillere, heriblandt en søn til en
medarbejder hos VELUX Hrvatska, og derfor sendte klubben en ansøgning af sted til
Medarbejderfonden, som bevilgede støtte til udstyr, bl.a. nye mål.

Effektiv træning for kampboksere og motionsboksere
Piger og drenge, yngre og lidt ældre, motionister og kampboksere – i Herning Amatør
Bokseklub er der knap 100 medlemmer af alle slags. Der er rig mulighed for at træne
alle ugens hverdage, og for kampbokserne er det de tekniske udfordringer og
fremskridt samt tanken om at deltage i stævner og mesterskaber, som trækker, mens
det for de mange motionister trækker at få sved på panden og samtidig være en del
af det gode fællesskab.
Klubben har eksisteret i ca. 90 år, og drives med hjælp fra frivillige og ulønnede
trænere. Meget af bokseklubbens udstyr har efterhånden en del år på bagen, og
derfor var støtte til nye handsker og hjelme en god håndsrækning.

Side 2 af 7

Støtte til aktiviteter i lokalområdet – sport og kultur
Fredensgades dagplejebørn i Skjern
Dagplejecentret har modtaget en donation til en ladcykel, som muliggør socialt
samvær og læring i naturen.
Cyklen er flot reklame for VELUX brandet. Det er Gåsdal Bygningsindustri i Skjern,
som har anbefalet projektet.

Idrætsforeningen MSC Gryf, Polen
Foreningen har modtaget støtte til sportsudstyr til glæde for klubbens 250 børn.
Klubben har bl.a. købt fodbolde og hjørneflag for donationen, som blev anbefalet af
DOVISTA Polska, Polen.

Aleksander Kamiński skolen i Bierutów, Polen
Skolen har modtaget en donation til renovering af undervisningslokale, der bruges til
engelskundervisning for skolens 300 elever. Skolen ligger tæt på NB Polska,
Namysłow, Polen.

Rebild Sportsrideklub
Arcon er en 6 år gammel pony. Han er en blanding af de to ponyracer ”Islænder” og
”New Forest”. Arcon er især god til børn med særlige behov; han er god som dagen
er lang og vant til mange børn. Det er en stor fordel, da han er meget charmerende
og derfor samler mange børn omkring sig. En perfekt elevpony hos Rebild
Sportsrideklub.
Medarbejderfonden har på anbefaling af Arcon-Sunmark A/S støttet købet af Arcon
til Rebild Sportsrideklub. Vi synes, at han ser sød ud, og vi er stolte over, at
rideklubben har valgt at give ham navnet Arcon.

Svømning er en passion
Młodzieżowy Klub Pływacki "Kontra Gniezno", Polen, er en svømmeklub for børn, der
elsker vand og som gerne vil blive bedre til at svømme. Klubben blev etableret i
oktober 2012, og der er ca. 40 børn i klubben i alderen 7-17 år.
Svømmeundervisningen håndteres af trænerne Dagmara og Krzysztof. De yngste
børn træner to gange om ugen, mens de ældre børn træner seks gange om ugen.
Derudover deltager de i konkurrencer og stævner, og i sidste sæson blev det til mere
end 120 vundne medaljer i forskellige konkurrencer i Wielkopolska og nærliggende
regioner.
Udover normal svømmeundervisning, inkluderer træningen generel fysisk træning og
gymnastik, og til dette formål har Medarbejderfonden på basis af indstilling fra NB
Polska i Gniezno, Polen, bevilget støtte til træningsudstyr, bl.a. bolde, vægbarer og
elastikker.
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Ridning for alle i alle aldre
Ridning kan være til stor glæde og udvikling for både børn og voksne, raske og
handicappede. Hittarps Riddklub er med sit nye ridehus klar til at tilbyde de næsten
260 medlemmer ridning på alle årstider og med faciliteter, der gør det muligt for
handicappede at prøve kræfter med sporten.
Ledere og trænere er blevet oplært i at bruge forskellige slags handicaphjælpemidler, og klubben har inviteret alle personer i Helsingborg-området med et
handicap til at prøve at ride. For handicappede kan ridning give en følelse af frihed og
muliggøre tilgængelighed på f.eks. små stier, i kuperet landskab og måske endda i
vand, hvor den handicappede ellers har vanskeligt ved at færdes ved egen hjælp.
Medarbejderfonden har bidraget økonomisk til handicapfaciliteter i det nye ridehus.

Veteranmotorcykelklub
Klubben blev grundlagt i 1992, og siden da har man arrangeret motorcykeltræf og
større nationale og internationale løb i samarbejde med andre organisationer.
Klubben åbnede det lokale tekniske museum i Gniezno, Polen, i 2014. Museet
udstiller overvejende medlemmernes og andres veteranmotorcykler, som er
produceret i tiden 1920-1980. Men også andre gamle maskiner, vægte, lænker og
landbrugsmaskiner er udstillet.
På åbningsdagen kom mere end 400 mennesker, og som billedet viser, er der i
klubben mange medlemmer og frivillige i forskellige aldersgrupper, som kan
fortsætte arbejdet med at indsamle og udstille veteranmotorcykler mv.
Veteranmotorcykelklubben ligger tæt på NB Polska, og på deres anbefaling har
Medarbejderfonden givet en donation, som er blevet anvendt til renovering af
museets toiletter.

Fuld fart på
Sportsklubben ”Ørnen” er en cykelspeedwayklub i Gniezno, Polen, hvor 24 unge
mennesker i alderen 11-34 år flere gange om ugen mødes for at konkurrere på
specielle cykler uden gear og bremser. Konkurrencer foregår på den måde, at fire
deltagere ad gangen gennemkører en særlig bane, og så handler det om at komme
først.
De særlige cykler speciallaves og er derfor temmelig dyre. Dette kan forhindre unge
mennesker i at prøve denne sport, og i 2014 har ”Ørnen” fået mulighed for at købe
nogle ekstracykler til nye medlemmer, som har lyst til at prøve kræfter med sporten.
Om vinteren kan sne forhindre den almindelige træning, men så mødes atleterne i en
sportshal eller i fitnessrummet for at holde formen ved lige – så de er klar, når det
går løs i de mange konkurrencer med høj puls og adrenalin i kroppen.
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Gymnastik for alle
GymClub Tienen er en stor gymnastikklub, som har hold for både raske og
handicappede børn. At gymnastikundervisningen virkelig er nyttig, er Rayanne på syv
år et eksempel på. Da han begyndte at gå til gymnastik, var det vanskeligt for ham at
acceptere øvelserne, og han reagerede på høje lyde ved at holde sig for ørerne og
trække sig ind i sig selv. Ved hjælp af specialtræning én gang om ugen er han nu langt
mere modtagelig for nye input og øvelser. Selvom han ikke har et sprog, er hans
verbale udtryksevne blevet stimuleret af gymnastiktræningen.
I VELUX Belgium arbejder Philippe Walczynski, og han er aktiv i GymClub Tienens
bestyrelse. Philippe har taget initiativ til en ansøgning til Medarbejderfonden, og
resultatet er, at klubben nu har kunnet indkøbe mange forskellige nye
gymnastikredskaber.

Himmelrummet, Norge
Foreningen Gjøvik og Toten Astronomiske Forening (GOTAF) blev grundlagt i april
1980 af en lille gruppe amatørastronomer. GOTAF formidler astronomi (kundskab om
vores univers) i Gjøvik og Toten-regionen i Norge gennem foreningsaktiviteter og
undervisning af skoleklasser og besøgende. I de sidste 15 år har Hågår-observatoriet
på Eina været til stor nytte, hvor de besøgende kan opleve en nærkontakt med
planeter, stjerner og andre objekter gennem vores teleskop.
Ét af foreningens medlemmer er Trond Olav Nybråten fra Natre AS. På foreningens
vegne søgte han Medarbejderfonden om støtte til computerudstyr til
undervisningsbrug. Besøg foreningens hjemmeside: http://www.gotaf.net/

Klatrevæg i Klecko, Polen
Det lille samfund Klecko (ca. 7.600 indbyggere), befinder sig omkring 16 km nordvest
for Gniezno, hvor VELUX fabrikken NB Polska ligger. I byen er der en
specialinstitution, der arbejder med rehabilitering af mentalt handicappede børn og
unge. Da skolen ligger i et landdistrikt, har eleverne kun ringe adgang til forskellige
aktiviteter. Med projektet ”Mount Everest” vil institutionen give børnene og de unge
mulighed for fysisk aktivitet, der udvikler dem og forbereder dem til at blive
selvstændige og selvhjulpne. Projektet omfatter en klatrevæg, som skal give eleverne
mod på at overvinde forhindringer og realisere deres drømme.
Medarbejderfonden har doneret et beløb til etablering af klatrevæggen, som endnu
er så ny, at den ikke har fået det sidste lag maling. Anna Nowicka, som er koordinator
af projektet, kan allerede nu se af børnenes entusiasme, at klatrevæggen vil blive en
stor succes.
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Bueskydning i Fertőd, Ungarn
Fertőds bueskytteforening (Fertődi Íjász Egyesület) blev startet op af István Kreiter. I
2002 købte han en bue og nødvendigt tilbehør og startede langsomt med at lære sig
selv at skyde med bue og pil. Hans engagement har efterhånden inspireret flere
andre til at dyrke bueskydning som hobby. Klubbens medlemmer mødes i
vinterhalvåret i en gymnastiksal en gang om ugen. Om sommeren mødes
medlemmerne oftere, hvor de øver udendørs på en gammel skydebane, som er
omdannet til bueskydningsformål.
Bueskytteforeningen, som tæller flere medarbejdere fra VELUX Magyarország
(FERBAU) blandt sine medlemmer, vil gerne fremme bueskydningen i lokalområdet
og har planer om at afholde regionale konkurrencer i Fertőd. Medlemmerne har ved
flere lejligheder deltaget i historiske konkurrencer, hvor deltagerne er klædt i
tidstypisk tøj og demonstrerer jagt med bue og pil. Medarbejderfonden har doneret
et beløb til anskaffelse af buer til børn.

I højden med FDF spejderne
I udkanten af Gadbjerg har FDF Spejderne til huse. Her mødes de 55 spejdere og 12
ledere ugentligt, og flere af dem er børn af medarbejdere i BT Components i
Thyregod. Spejdernes aktiviteter er ofte fokuseret på samarbejde, og det er der også
brug for, når det nyindkøbte udstyr til træklatring, hvortil Medarbejderfonden har
bidraget økonomisk, skal i brug. Med spejderhytten i udkanten af en bøgeskov er der
god anledning til at komme i højden. Med såvel udstyr som tillært klatreteknik bliver
træklatring, som for de uindviede kan forekomme så farligt og grænseoverskridende,
til en enkel, ufarlig og ikke mindst sjov aktivitet, som spejderne nyder.

Fri som fuglen
I Leslie & Glenrothes Brevdueforening samles medlemmerne hver fredag og lørdag i
løbssæsonen i april til september for at registrere 250-350 brevduer og transportere
dem til konkurrencestartstedet. Løbene foregår typisk på lørdage, og
langdistanceløbene er ca. 600 miles, hvor duerne flyver fra Reims i Frankrig til
hjemstedet i Skotland. Det er klubbens intention med den økonomiske støtte fra
Medarbejderfonden at modernisere klubhuset, således at både yngre og ældre
medlemmer har et rart sted at være, når de bruger så meget tid på deres passion.
Khion Karate Wado – Frankrig
I byen Saint Quentin-Lamotte bor mange medarbejdere fra VKR France. Nogle af
disse dyrker karate i klubben Khion Karate Wado, som har eksisteret siden 2003. De
fleste af de ca. 35 medlemmer i klubben dyrker Karate Wado, som betyder at bokse
med hænder og fødder. Flere af medlemmerne har fået flotte placeringer i både
lokale og nationale konkurrencer og turneringer. De fleste medlemmer dyrker dog
karate for motionens skyld, samtidig giver det god balance og kropskontrol. At
medlemmerne er meget aktive og entusiastiske, kan ses ved, at de ved klubbens
etablering fx selv og for egne midler renoverede de lokaler, som kommunen stillede
til deres rådighed. Medarbejderfondens støtte er bl.a. blevet brugt til køb af
boksebolde og sikkerhedsudstyr.
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Sækkepibeorkester i Skotland
Politiet i Fife, Skotland, har for nylig etableret et sækkepibeorkester, som består af
30-40 aktive politifolk. Det er planen at deltage i lokale, regionale, nationale og
internationale begivenheder, f.eks. det meget kendte Edinburgh Military Tattoo. Fife
Joinery Manufacturing Limited har siden stiftelsen i 1973 haft et fint forhold til det
lokale politi, og det glæder selskabet, at Medarbejderfonden har givet økonomisk
støtte til indkøb af instrumenter, således at medarbejdere og lokalsamfund kan
opleve sækkepibeorkesteret.
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