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Gildemøde i 2. gilde den 21.02.2018 
 

Vi blev alle budt velkommen til månedens gildemøde af Renate Lyngs, som samtidig også bød 

velkommen til vores gæstetaler: Bente Jakobsen fra LøkkeFonden.  

Bente gik straks i gang med et meget inspirerende foredrag med tilhørende slides. Først fortalte 

hun om, hvordan hun i 2014 kom til at melde sig til Team Rynkeby uden egentlig at have gjort sig 

klart, hvad det indebar. Team Rynkeby indsamler midler til Børnecancerfonden og indsamlede i 

2017 over 65.000.000,-kr. Når man melder sig til projektet, er det meningen, at man skal træne sig 

op til at kunne cykle ca. 1200 km til Paris, så det var bare at gå i gang og så træne 3 gange ugentligt 

og samtidig koster det 25.000 kr. bare at være med. Disse penge går til udstyr samt forplejning og 

overnatning på turen. Bente har været med på turen 3 gange og var til sidst sponsorkoordinator 

for Trekantområdets Team Rynkeby.  

Nu syntes hun, at der skulle nye kræfter til, så hun trak sig fra Team Rynkeby i 2017, men blev i 

2016 kontaktet af én, som hun havde samarbejdet med, om hun kunne tænke sig at være med til 

et møde Lars og Sólrun (Løkke Rasmussen) på Marienborg. Det var alt for fristende, så mødet 

resulterede i, at Bente Jakobsen nu er koordinator for LøkkeFondens afdeling her i 

Trekantsområdet.  

Her er lidt om Løkkefonden (stiftet i 2012), som i dag består af LøkkeFondens akademi og 

LøkkeFondens Challenge. 

LøkkeFondens akademi har følgende MISSION, VISION OG VÆRDIER 
1. LøkkeFondens mission er at hjælpe drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet. 

 
2. LøkkeFondens vision er enten som drivkraft eller samarbejdspartner, at imødekomme og 

hjælpe drenge på kanten. Ved at gennemføre projekter, der afprøver nye læringsmetoder, 
motiveres drengene til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og til at blive aktive 
samfundsborgere. Samtidigt med, at vi udvikler ny dokumenteret viden, som kan inspirere 
til samfundsforandringer. 

 
3. LøkkeFondens værdigrundlag er, at fondens aktiviteter skal styrke den enkeltes evne til at 

tage ansvar for eget liv og fremtid. Vi skal møde hver enkelt med høje forventninger, men 
også med en naturlig åbenhed over for at udvikle og afprøve nye løsninger. 

MÅLGRUPPE 
LøkkeFondens egne projekter henvender sig til drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt 
efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde. LøkkeFonden møder 
drenge i forskellige faser af deres liv og har derfor projekter for drenge i forskellige aldersgrupper. 
Vi udbreder vores læringsmetoder til kommuner og skoler på forskellig vis. Dette kan både gælde 
elever fra folkeskolens mellemtrin og udskoling, hvor elever i mange aldersgrupper oplever 
udbytte. 
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LøkkeFondens Challenge 

Projektets mål: 

1. At hjælpe personligt og fagligt udfordrede drenge i alderen 16-25 til at opnå en mere 
struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. 
2. At genskabe tro på eget potentiale med henblik på at starte et uddannelses- eller jobforløb. 

PROJEKTET 
LøkkeFonden gennemfører hvert år et læringsprojekt for drenge mellem 16-25 år. Fælles for drengene 
er, at resultaterne fra skolen er udeblevet og de mangler troen på eget potentiale og egen værdi i 
forhold til uddannelse og job. 

Vi rekrutterer drenge fra hele landet og har træningshold i Jylland, på Fyn og på Sjælland. 

Bente Jakobsen fortalte levende om arbejdet med de unge mennesker, som måske har haft en 

skæv start på deres tilværelse, og derfor trænger til en kærlig hånd til at guide dem videre i deres 

liv med en tro på, at det er muligt at nå et mål, hvis man arbejder på det. Hun samler penge ind til, 

at endnu flere drenge får chancen for at komme med i et forløb, hvor man træner op til at kunne 

gennemføre et cykelløb på ca. 600 km Danmark rundt. Forløbet strækker sig over ca. 4 måneder 

og 9 ud af 10 drenge gennemfører målsætningen og kommer efterfølgende i arbejde enten med 

skoleforløb eller i en læreplads. Det koster ca. 25.000,- for hver dreng, der deltager i projektet, så 

der er brug for alle de penge, som der kan skaffes. Behovet er stort. 

Og så var der gået næsten 1½ time……… 

Arrangementsgruppen havde sørget for lækkert smørrebrød og snakken gik ivrigt bordet rundt. 

Når vi er sammen, skal der også synges, og denne gang sang vi fra vores egen sangbog: 

Det er i dag et vejr og Pigen og søndenvinden. Især den sidste sang fik fuld skrue. Vi var i gang med 

at synge den 2 gange inden det gik op for os, at vi havde sunget disse vers en gang før. Stor 

morskab!!!! 

Renate havde en hilsen med fra Britta Kjærhus, som takkede for alle hilsener og blomster.  

Gurli takkede for opmærksomheden ved hendes 70 års fødselsdag.  

Nina takkede for hjælpen med maling af soveafdelingen på Frydenborg. Der blev efterlyst en 

bedre organisering af fremtidige malerarbejder m.m., så alle ved, hvad der skal laves, og hvordan, 

ligesom der skal være organiseret diverse redskaber, så man ikke står og mangler noget i 

forbindelse med arbejdet. Det kan være afdækning, malerredskaber mm. 

Vores gildemester Britta Højriis sluttede aftenen med en tak til arrangørgruppen og mindede om, 

sat vi møder talrigt op til Gildetinget i næste måned, og at vi tænker på, hvordan vi hver især kan 

være med til at løfte de opgaver, der er i vores gilde fremadrettet.  

 


