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Forstander på Skælskør Julemærkehjem, Henrik Hougaard Bøtkjær (tv), har været glad for elevernes indsats for at gøre opmærksom på Skælskør Julemærkehjem. Her er det eleverne: Cecilie Lægteskov, Robin Nielsen, Caroline Thunbo og Julie Dehn
Christensen, der står klar med indsamlingsbøsserne. Foto: Solveig Hansen

Flere julemærkevenner
og penge til en god sag
SKÆLSKØR. Med tanke på at bidrage økonomisk til Danmarks Indsamlingen,
havde knap 60-elever i Xclass i den forgangne uge valgt at give en hjælpende
hånd til Skælskør Julemærkehjælp. Julemærkehjemmet fik gode idéer og øget
opmærksomhed. Eleverne fik godhedsbeviser, der er blevet vekslet til penge
Af Solveig Hansen
SKÆLSKØR: Gode gerninger
skulle som regel gerne bære
lønnen i sig selv, men ind i
mellem er et lille velment
skub jo heller af vejen. Således inspireret af Ole Kirks
Fond, der i forbindelse med
den forestående Danmark
Indsamling, giver 25 kroner
per registreret gode gerning,
var eleverne i Xclass i Slagelse den forgange uge travlt
beskæftiget med at gøre gode
gerninger både her og dér og
alle vegne i lokalområdet.
I de to fit-klasser var eleverne blevet enige om, at deres gode gerninger skulle
være til gavn for Skælskør
Julemærkehjem.

Mange indgange
En beslutning, der i løbet af
et par uger er blevet til både
en informationsvideo, en informationsfolder, flere julemærkevenner og ikke mindst
til ekstra penge i indsamlingsbøsserne.

"Vi begyndte med en almindelig brainstorm, og fik her vi
de forskellige idéer til både
film, folder og en bod i Bilka
og i Vestsjællandscentret", siger Cecilie Lægteskov.
De to boder i Slagelse var
både for at gøre opmærksom
på muligheden for at blive
julemærkeven og på den måde støtte med et beløb hver
måned og for at samle penge
ind.
"De fleste kendte godt til julemærkehjemmet i forvejen",
siger Julie Dehn Christensen,
der på linje med sine kammerater lige skulle overvinde
sig selv for at henvende sig til
folk på "gaden".
"Det lykkedes os da at få
nogle julemærkevenner, og
der er da også kommet nogle
penge i indsamlingsbøsserne", siger Cecilie Lægteskov.

Stor indsats
"Jeg har været rigtig glad for,
at eleverne her har taget initiativ til at øge kendskabet til
julemærkehjemmet, og ele-

verne har gjort en stor indsats og sat sig godt ind i tingene. Og nu er der i hvert fald
6o unge mennesker mere,
der ved, hvad Skælskør Julemærkehjem er for et sted",
siger Henrik Hougaard Bøtkjær, der er forstander på
Skælskør Julemærkehjem.
Og selv om mange måske
associerer Skælskør Julemærkehjem med julemærkemarch og frimærker i december, så hjælper julemærkehjemmet børn og unge året
rundt og har derfor også brug
for hjælp året rundt
Julemærkeven bliver man
ved at gå ind på julemærkehjemmets hjemmeside, og
selv om det måske ikke bliver
belønnet med 25 kroner, så
bliver det belønnet med bevidstheden om at være med
til at gøre en forskel for børn
og unge, der har brug for at få
hjælp til at bryde en ond cirkel i deres hverdag.

