
 

 
 

D. 18. december 2019 

 

Donationer til velgørende formål i 
Aalborg varmer i juletiden 

Fem velgørende organisationer og foreninger i Aalborg har modtaget ekstra 

donationer lige op til jul. Donationerne falder på et tørt sted i julemåneden, hvor 

organisationerne mærker ekstra stor efterspørgsel. Den ekstra pose penge 

kommer fra overskuddet fra visionsdebatten ”Aalborg – fra stor by til storby”. 

 

- Vi mærker altid en ekstra stor efterspørgsel på hjælp i juletiden, så vi er 

taknemmelige for alle de donationer, vi modtager. De her penge spreder stor 

glæde, fortæller Søren Jensen fra det sociale værested Cafe Parasollen, som er 

én af de fem modtagere. 

  

- Med den her donation kan vi igangsætte vigtige aktiviteter her i julen, 

supplerer Claus Andersen, der er daglig leder på Veteranhjem Aalborg, der 

ligeledes modtog en check på kr. 8000. 

 

De øvrige modtagere af donationerne er Foreningen Skyggebørn, der yder 

hjælp til børn og unge i sorg; LykkeLiga, der er en landsdækkende 

organisation med håndbold for udviklingshæmmede børn og unge samt Gestus 

Nord, der er en forening med basis i erhvervslivet, som yder hjælp til familier 

med økonomiske og sociale problemer.   

 

Donationerne blev overrakt til de fem modtagere ved en sammenkomst i 

ProDomus’ lokaler i Aalborg d. 17. december. Pengene kommer fra overskuddet 

fra visionsdebatten ”Aalborg – fra stor by til storby”. 

 
- Vi havde på forhånd besluttet, at et eventuelt overskud fra arrangementet 



skulle gå til velgørende formål, og nu har vi fundet fem lokale foreninger og 

organisationer, som skal have glæde af de i alt kr. 40.000, fortæller Britta 

Jespersgaard, direktør i ProDomus og en af initiativtagerne bag visionsdebatten.  

 

Visionsdebatten foregik d. 26. november på Hotel Hvide Hus og satte fokus på 

Aalborgs udvikling gennem forskellige oplæg samt en debat. Arrangementet 

var hurtigt udsolgt, og arrangørerne er glade og tilfredse over den opbakning 

og interesse, som erhvervslivet i Aalborg har udvist. 

 
- Arrangementet kommer igen næste år, og vi er allerede i gang med 

planlægningen. Når vi oplever sådan en opbakning fra erhvervslivet og samtidig 

kan overrække fem lokale, velgørende organisationer og foreninger en 

økonomisk håndsrækning, er vi arrangører og sponsorer rigtig stolte, slutter 

Britta Jespersgaard.    

 

For flere oplysninger kontakt: 

Direktør Britta Jespersgaard, tlf. 30 21 24 24 
 
Fakta: 

Initiativtagerne og arrangørerne bag visionsdebatten var ProDomus, Erhverv 
Norddanmark og Byggesocietetet, og sponsorer til arrangementet var 
Realkredit Danmark, Redmark, LE34, VivaBolig, Ejendomsmæglernes Fond, 
Cityforeningen, TN Udvikling, Advokatfirmaet Vingaardshus, Erhvervsnetværk 
9220 og Aalborg Kommune. 
 
Billeder: 
 

 


