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SLOVAKISK ORKESTER 
2019

Børne- og ungeorkestret  Hradištanka fra byen Hradište i Slovakiet, 
har i løbet af 35 år spillet næsten 400 koncerter i Europa. 

Orkestret udvikler unge med musikalsk lærelyst. Med passion for 
musikken følger læring af ansvar, individuel udvikling og desuden 
videreføres en slovakisk (musik)tradition fra en generation til en 
anden. Hradištanka er yderst succesfuldt og blev kåret til Slovakiets 
bedste ungdomsorkester i 2018.

Flere medarbejdere fra Partizánske Building Components-SK 
arbejder frivilligt i orkestret; enten som udøvende musikere eller 
med egne børn i orkestret, og de har stået for at skabe forbindelse 
mellem  Medarbejderfonden og Hradištanka.

Medarbejderfondens bevilling sikrer, at orkestret kan fortsætte sin 
vision og købe nye instrumenter som trommer og klokkespil.



PROJEKT ’KATENWOHNUNGEN’, TYSKLAND
2019

Fattigdom blandt ældre i Tyskland er støt stigende, og for 
de værst ramte rækker folkepensionen end ikke til 
huslejen. I samarbejde med byens bolignævn bygger det 
evangelisk-lutherske kirkesogn i Norderstedt nord for 
Hamburg fire småboliger, på tysk ’Katenwohnungen’. 

Boligerne er bygget til ældre mennesker i bolignød. 
Halvandetværelsesboligerne er handicapvenlige og har 
køkken, badeværelse og alkove. Projektet ligger ca. 17 km 
fra VELUX Deutschland i Hamburg, som har foranlediget 
kontakten, og det har modtaget støtte fra 
Medarbejderfonden til indretning af én af boligerne.



BELGISK SKOLE MOBILISERER ELEVER
2019

Den belgiske folkeskole Saint-Joseph-aux-Champs har 
bygget et cykelskur til de mange cyklister. Skolen har i 
mere end to år arbejdet på at få eleverne til at cykle mere. 
De har bl.a. samarbejdet med den frivillige organisation 
Pro Velo, som tilbyder undervisning i at cykle sikkert i 
trafikken og færdes på en sund og bæredygtig måde. 
Desuden har flere skoleudflugter været med cyklen som 
transportmiddel. 

Resultatet er, at dobbelt så mange elever nu cykler til og 
fra skolen. Men skolen manglede et ordentligt cykelskur. 
Saint-Joseph-aux-Champs har omtrent 250 elever og 20 
ansatte, og skolens forældreråd har arbejdet hårdt på at 
finansiere et nyt cykelskur.

Bevillingen fra Medarbejderfonden er gået til indkøb af 
cykelstativer, så endnu flere af skolens elever får mod på 
at færdes på cykel.



CYKELSKOLEN I KOLDING, DANMARK
2019

Cykelskolen er et samarbejde mellem nonprofit-
organisationen DGI Sydøstjylland og Kolding Kommune, 
der lærer kvinder af anden etnisk herkomst end dansk at 
cykle. 

At kunne cykle er ikke en selvfølge alle steder i verden, og 
med evnen til at cykle og dermed at være uafhængig af 
andre transportformer forbedres kvindernes hverdag 
markant. Cykelskolen er også et godt eksempel på 
integration i Danmark.

Det lokale initiativ drives primært af frivillige; blandt disse 
er en medarbejder fra VELUX A/S, Kolding, som har stået 
for kontakten til Medarbejderfonden. Med den finansielle 
støtte fra Medarbejder-fonden til cykelhjelme vil 
Cykelskolen fremover kunne fortsætte den flotte indsats –
trods eventuel modvind på cykelstierne.



STUDENT SPORT CLUB TUZINEK I POLEN
2018

På anbefaling af en medarbejder i den polske fabrik NB 
Polska har Medarbejderfonden støttet håndboldklubben 
Student Sport Club Tuzinek. 

Klubben har som målsætning at udvikle børn både fysisk 
og intellektuelt gennem holdsport, og færdigheder som 
samarbejde, ansvarsbevidsthed og fair play kan bruges ud 
over sporten. Klubben drives primært af ildsjæle, der er 
gode til at involvere lokalsamfundets organisationer, 
heriblandt firmaer og fabrikker. 



SKOLEKØKKEN I SLOVAKIET
2018

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. 
Skole- køkkenet 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.



UDSTYR TIL FEB JUDO KLUB, FRANKRIG
2018

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 treårige 
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.



FYRTÅRNSPROJEKT I ARGENTINA
2017

Vivienda Digna Home Improvement Store er et socio-økonomisk program, som 
formidler kontakt mellem dem, som har byggematerialer og møbler, som de 
gerne vil donere og dem, som har behov for disse ting. Programmet er for lav-
indkomst-familier. Samtidig bidrager programmet til at nedbringe spild og er på 
den måde samfunds- og miljøvenligt. 

Alejandra Noemí Morena er 52 år og har tre børn. Hun er én af dem, som er 
blevet godkendt til at købe i butikken i Buenos Aires. Hun siger: 
”I begyndelsen var mit hus bare et rum og et badeværelse, men takket være 
Sume Materiales, blev jeg i stand til at forbedre og indrette mit hus, så mine børn 
nu har et godt og trygt hjem”.

Organisationens udfordring er at udvide geografisk, således at de, der køber 
brugte byggematerialer og møbler, ikke skal bruge for mange ressourcer på at få 
bragt tingene fra butikken til eget hjem.

Medarbejderfonden synes, at det ansøgende projekt rummer mange positive 
elementer socialt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt, så det var dejligt at 
kunne donere økonomisk hjælp til at åbne endnu en ”butik”. Organisationen har 
ambition om at have fire afdelinger i Buenos Aires.

Medarbejderfonden har valgt, at dette projekt er et såkaldt ”fyrtårnsprojekt”, da 
det er ret innovativt og kan gøre en stor forskel for mange mennesker. Derfor har 
projektet fået et større beløb, end der normalt gives til mere traditionelle 
projekter, som er i geografisk nærhed af selskaber i VKR Gruppen.



FYRTÅRNSPROJEKT I UNGARN
2017

Menneskets bedste ven og de frivillige medarbejdere kan nu komme 
indendørs. De frivillige medarbejdere hos det lokale hundeinternat i 
Budapest har indtil nu tilbragt op til otte timer dagligt udendørs med 
leg og pleje af de hunde, som venter på at finde et nyt hjem.

Medarbejderfonden har støttet med indkøb af to containere på 3x4 
meter, som opstilles på den store grund, som internatet har haft 
siden 2001. Den ene container indrettes til operationer og andre 
behandlingskrævende opgaver, mens den anden container indrettes, 
så de frivillige medarbejdere kan komme indendørs i en pause og få 
lidt varme i kroppen.

Medarbejderfonden har valgt at støtte dette projekt som et såkaldt 
”fyrtårnsprojekt”, da det var muligt at være enedonator til et 
projekt, hvor der før kun var et græsareal, men med donationen 
kunne gøres en stor forskel for både dyr og mennesker, idet de nu 
kan komme indendørs ved behov. Derfor har projektet fået et større 
beløb, end der normalt gives til mere traditionelle projekter, som er i 
geografisk nærhed af selskaber i VKR Gruppen.



RICKSHAW TIL BØRN OG UNGE, POLEN
2017

PSONI Kolo driver tre rehabiliteringscentre for mennesker 
med intellektuelle og mentale handicaps. 

Ét af disse centre er for børn og unge, som modtager 
undervisning og terapi. Organisationen har et projekt, 
hvor målet er at lære børnene at cykle eller få gode 
sociale oplevelser med hjælp fra en cykel.

Medarbejderfonden har derfor støttet indkøb af en 
rickshaw, hvor også børn, der f.eks. er afhængig af 
kørestol og ikke kan gå eller cykle selv, alligevel kan 
komme ud og deltage i leg og picnic i den lokale park. 
Det giver en følelse af frihed at komme omkring og kunne 
opleve de samme ting som børn uden handicaps.



SIKKER SPORT I SVERIGE
2017

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.



FODBOLD ER MERE END SPORT, TYSKLAND
2017

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 stribemalings-
udstyr.



VANDPOLOKLUB, KROATIEN
2017

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.



SPRINGGYMNASTIK, DANMARK
2017

Brædstrup Springhold har 85 medlemmer fordelt på to 
hold. De glæder sig til de ugentlige springtræningsdage på 
mandage og onsdage. Børnene i alderen 7-14 år er vilde 
med sporten – både pga. spændingen og sammenholdet. 
De brænder for at træne, og har det tilmed sjovt. Glæden 
og stoltheden er stor, når man har lært noget nyt, for det 
markeres ved at ringe på en klokke. 

Klubben arrangerer flere opvisninger i løbet af foråret, 
hvor børnene kan vise, hvad de har lært, og på den årlige 
sommerlejr har de tre dage med træning, træning og 
mere træning. 

På Brædstrup Springhold går flere børn af medarbejdere 
hos Østbirk Bygningsindustri, og det var derfor oplagt at 
søge Medarbejderfonden om støtte til 
gymnastikudstyr/selebane.



SÅRBARE BORGERE, ITALIEN
2017

På anbefaling af VELUX Italia har Medarbejderfonden 
støttet et projekt i Verona, der sikrer 30 børn med 
forskellige handicap og 20 ældre borgere fra lokalområdet 
kørsel i forbindelse med skolegang, udflugter og hospitals-
og lægebesøg. 



HAVE TIL COOPER SCHOOL, ENGLAND
2017

I Bicester, England, har Medarbejderfonden på anbefaling 
af Rationel Windows finansieret anlæggelse af en have på 
den lokale skole, The Cooper School. 

Frivillige Rationel Windows-medarbejdere har sammen 
med elever og lærere på skolen hygget sig med at grave 
og plante til. Haven skal bruges til både undervisning og 
frikvarter. 



EN HJÆLPENDE HÅND I MØRKET, TJEKKIET
2016

I alt 25 blinde og synshandicappede personer arbejder på det 
beskyttede værksted, HapAtelier i Brno, Tjekkiet. De producerer 
kunsthåndværk og brugsgenstande, f.eks. keramik, kurve af pil, 
perlearmbånd og smukke æsker. Produkterne sælges på lokale 
messer og markeder, via webshop, og nogle gange bestiller 
virksomheder produkterne direkte fra værkstedet. 

Fru Zuzana har været synshandicappet i 12 år, og har desuden 
været næsten døv siden fødslen. Hr. Miroslaw fik en øjensygdom for 
syv år siden og har været synshandicappet lige siden. Sabina har 
været blind fra fødslen, og Barbara er næsten blind efter en tumor, 
som blev konstateret, da hun var blot 2 år gammel. – Alle har glæde 
af at komme i det beskyttede værksted. Det er dejligt at skabe 
noget, som andre kan bruge.

Det er organisationen TyfloCentrum Brno, som arbejder for at 
hjælpe blinde og synshandicappede med at få livsindhold og 
livskvalitet. En bevilling fra Medarbejderfonden er brugt til at købe 
en ovn, der benyttes til at brænde produkterne af ler.



EFFEKTIV TRÆNING, DANMARK
2016

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.



FREDENSGADES DAGPLEJEBØRN, DANMARK
2016

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.

”Hej  Medarbejderfonden, 
Vi vil sige 1000 tak for, at I har gjort det muligt for os 😊😊.
Vi nyder vores lange ture ud i naturen, og vi elsker at 
mærke vind i håret. Vi ser frem til mange flere spændende 
ture og gode oplevelser på vores dejlige cykel. 

Mange hilsner fra Fredensgades dagplejebørn i Skjern.”



IDRÆTSFORENINGEN MSC GRYF, POLEN
2016

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 POLEN
2016

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.



SKOLEHAVER I UNGARN
2015

I Hegykő, som er en lille by tæt ved VELUX fabrikken i 
Ungarn, deltager den lokale folkeskole i et 
skolehaveprogram. 

De knap 200 elever i alderen 6 til 15 år skiftes til at passe 
skolens have. Alle sætter stor pris på timerne i den friske 
luft. Om foråret lærer børnene at så og plante forskellige 
grøntsager. Mens planterne vokser, passer børnene haven 
og luger ukrudtet væk. Om efteråret høster de, og 
skolekøkkenet sørger for at lave mad til børnene af 
afgrøderne. 

Skolen har modtaget en donation til et redskabsskur.



HJÆLP TIL SELVHJÆLP, FRANKRIG
2015

Les Jardins de la Bresle – Haverne ved Bresle – er en non-
profit organisation, der hjælper mennesker, som lever 
under socialt og økonomisk vanskelige forhold. 

Organisationen ligger i nærheden af VKR France og 
arbejder primært med aktiviteter til udvikling af 
lokalområdet. Dette gør man ved at sørge for uddannelse 
af arbejdsledige og at integrere dem i erhvervsmiljøet.
Det er langtidsledige kvinder og mænd, der driver og 
passer foreningens haver, hvis afgrøder sælges og 
distribueres lokalt. På denne måde integreres de i et 
socialt og professionelt fællesskab. 

Foreningen står selv for al produktion og distribution og 
modtog støtte fra Medarbejderfonden til indkøb af en brugt 
kølevogn.



REBILD SPORTSRIDEKLUB, DANMARK
2015

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, POLEN
2015

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. 



RIDNING FOR ALLE - I ALLE ALDRE, SVERIGE
2015

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 fx 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.
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