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Poletter bliver til lokale støtte-kroner
HJÆLP. Kunder i SuperBrugsen Rødekro kan være med til at afgøre, hvordan 5.000
støtte-kroner skal fordeles. Coop sætter fokus på det frivillige foreningsarbejde.
AF JAN STERNKOPF
jast@ugeavisen.dk

RØDEKRO: En sofacykel til beboerne i bofællesskabet Engvej 21-26, støtte til Aabenraa
Skiklubs handicap-skitur eller et tilskud til børn med
svært syge pårørende.
Tre muligheder, der alle er
værd at bakke op om.
Og det er kunderne i SuperBrugsen i Rødekro, der kan
være med til at afgøre, hvilket
projekt, der skal modtage
mest støtte.
Kunderne kan desuden følge med i, hvordan det går med
støtten.
Ved kassen er der nemlig
opstillet et "barometer", der

viser status for de tre projekter.
"Det foregår ved, at kunderne får udleveret røde poletter,
når de har handlet i SuperBrugsen. Denne polet kan de
lægge i én af de tre rør – afhængig af, hvilket projekt, de
vil støtte," fortæller Anja Jensen, SuperBrugsen i Rødekro.
Der samles for tre måneder
ad gangen, hvorefter mængden af røde poletter gøres op:
og vinderen er det projekt, der
har fået flest poletter.
Men dermed er poletterne i
det to andre rør ikke spildt, påpeger Anja Jensen.
"SuperBrugsen stiller i alt
5.000 kroner til rådighed hvert
kvartal. Pengene fordeles for-

holdsvis efter antal poletter.
Det vil sige, at alle tre projekter får et beløb – og altid
mindst 500 kroner."

Fokus på frivillighed
Målet med standeren er at
sætte fokus på det frivillige arbejde, der gør så stor gavn i lokal-området.
"Vi ved, at det er der – og nu
kommer det frem i lyset," siger hun. Og ved at fordele de
5.000 kroner er butikken med
til at styrke og støtte det frivillige arbejde i lokal-samfundet.
Det er anden gang, at SuperBrugsen laver en lokal støtteaktion. Der har faltisk været
tre aktioner allerede – men i ét

tilfælde var der kommet
landsdækkende projekter på
programmet.
"Men vi har fundet ud af, at
vore kunder hellere vil støtte
lokalt. Når et projekt har et lokalt tilsnit, så giver støtten
mening for kunderne," siger
bestyrelsesformand Thorkild
Fink.

Alle kan søge
Det er ikke afgørende, om et
projekt gør gavn i en kortklub
eller hos en spejdergruppe –
eller om pengene ender i et
velgørende formål.
"Alle kan søge om at komme
på ’standeren’. Det er lige meget, hvad man søger om og
hvorfor. Bestyrelsen vælger

Lokal støtte til Hjertestien
DONATION. Penge fra SuperBrugsens polet-aktion bevirkede, at Hjerteforeningens
lokal-komité kunne færdiggøre Hjertestien ved Rise.
AF JAN STERNKOPF

jast@ugeavisen.dk

RØDEKRO: Motion i naturen er
blandt de muligheder, der er
blevet til med hjælp fra SuperBrugsens polet-aktion.
Hjerteforeningens lokalkomité var nemlig blandt de første tre projekter, der blev præsenteret på den donationsstander, som er opstillet i kas-

se-området i SuperBrugsen
Rødekro. På baggrund af antallet af poletter blev der nemlig indsamlet 3.395 støtte-kroner til den Hjertesti, som Hjerteforeningen etablerede ved
Rise.
"Der er tre strækninger af
forskellig længde – to, tre og
otte kilometer," fortæller tovholder for Hjerteforeningens
projekt Jutta Draht.

Sti-systemet er nu færdigt
takket være donationen – og
det skulle egentlig være blevet indviet for længst.
"Alt var forberedt. Men vi
måtte aflyse på grund af stormen. Stormene," retter Jutta
Draht sig selv.
For der skulle først ryddes
op, idet træer var væltet ind
over stien. Med god hjælp fra
Naturstyrelsen kunne forhin-

dringerne ryddes af vejen netop to dage før den traditionelle nytårsmarch, hvor 200 deltagere tog turen på de forskellige ruter.
Lokalkomitéen er nu i færd
med at udsende invitationer
til den officielle indvielse,
hvor Hjerteforeningen vil fortælle, hvordan man kan bruge
naturen som motions-mulighed.

Indsamlingen af poletter til tre gode formål er gået i gang hos SuperBrugsen Rødekro. På billedet er det fra venstre SuperBrugsens
projekt-koordinator Anja Jensen, bestyrelsesformand Thorkild
Fink og Jutta Draht, Hjerteforeningens lokalafdeling i Rødekro.
Foran dem knæler Karin Sina fra Foreningen "Du er ikke alene".
blandt alle ansøgere. Og man
kan godt søge igen, selv om
man har været blandt projekterne i én af de foregående perioder," påpeger Thorkild
Fink.
Og der er heller ikke en

klausul om at ansøgere skal
være bosiddende i Rødekro,
tilføjer Anja Jensen.
"En stor del af vores kunder
kommer faktisk fra Aabenraa
– vi har et stort opland."

Fakta
Det er anden gang, at SuperBrugsen i Rødekro og Coop støtter lokale
projekter.
Første gang modtog Hjerteforeningens lokalafdeling 3.395 kroner, medens Klub 50+ i Rødekro ifølge de indsamlede poletter fik 988 kroner.
Aabenraa Boldklub blev tildelt 617 kroner.
I denne omgang kan der gives støtte til tre projekter: en sofacykel til
bofællesskabet på Engvej, Aabenraa Skiklubs handicap-tur eller foreningen "Du er ikke alene" – en støttegruppe for børn med svært syge
eller døende pårørende.
Som kunde i SuperBrugsen får man én polet, når man handler. Kommer
man som familie, kan alle medlemmer tage en polet og fordele i donations-standeren efter eget ønske.
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