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VIBORG/ TJELE - Tre ungdomsboliger i Burkina Faso og de jysk/ fynske mesterskaber i 
Petanque for Varmestuer, det er hvad bedemand Per Rasmussen har fået i fødselsdagsgave. 
Eller rettere; det er hvad, der sker, når man som Per Rasmussen beder venner, familie, 
forretningsforbindelser og samarbejdspartnere om at droppe de sædvanlige gaver til en 
halvtres års fødselsdag og i stedet indbetale et beløb på en konto, hvor indskuddet går direkte 
og ubeskåret til to hjælpeorganisationer. 
Og at beløbet blev så stort, glæder i høj grad fødselaren, der netop har sendt pengene videre 
til Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg og AMPO Danmark. 
" Det er jeg rigtig glad for. For i stedet for at jeg nu har vin til de næste mange år, så går de 
samme penge til at skabe glæde for så mange andre - både herhjemme og ude i verden. Og 
det er da utroligt, at man med blot en enkelt fødselsdag kan gøre en sådan forskel", siger Per 
Rasmussen, der kun har fået positive tilkendegivelser i forbindelse med sit lidt utraditionelle 
fødselsdagsønske. 
" Jeg var sandt at sige lidt spændt på reaktionerne, for det var jo ikke givet at alle ville synes 
om det. Men jeg har kun hørt positive ting om mit ønske; alle har fundet ideen god og har 
været glade for at støtte de to formål, jeg havde udvalgt, fortæller han og forklarer, at de to 
støtteprojekter var nøje udvalgt. 
" Jeg har altid syntes, at Kirkens Korshærs Varmestue her i Viborg var en god ting. Et 
sympatisk projekt, der hjalp til og støttede lokalt - omkring mennesker, der ikke har haft det let. 
Projektet i Burkina Faso er anderledes, men lige så godt. Her hjælpes unge forældreløse 
mennesker væk fra gaden og forhåbentligt frem til et bedre liv med arbejde og uddannelse. 
Og selvom de to projekter er meget forskellige, er jeg glad for, at vi har kunnet støtte begge", 
siger Per Rasmussen. 
Glade er man også i Kirkens Korshærs Varmestue og AMPO, hvor det ikke ofte sker, at de to 
organisationer på denne måde får glæde af et menneskes fødselsdag. 
" Jeg tror, at det at give en donation i stedet for rødvin eller andre gaver, giver en langt større 
glæde og mening med gaven, end når man blot giver en almindelig gave. 
Her glæder både fødselaren, giveren og selvfølgelig også modtageren sig. Vi er i hvert fald 
utroligt glade for støtten og glæder os til at kunne afholde DM i Petanque her til sommer", siger 
Mads Bæk. 
Også i AMPO Danmark er man glade for støtten fra Per Rasmussen, fortæller Stig Glent-
Madsen. 
" At vi kan bygge tre nye ungdomsværelser og få tre unge mennesker væk fra gaden er jo 
fantastisk - og på vegne af de unge, der nu får en ekstra chance i livet, er vi rigtig, rigtig glade 
for Pers hjælp. Danskerne er generelt gode til at støtte, men at vi ligefrem får folks 
fødselsdagsgaver hører nu dog alligevel til sjældenhederne, selvom det faktisk er noget, der 
sker oftere i dag, siger Stig Glent-Madsen og fortsætter: " Selvom vi lever i et over-

http://apps.infomedia.dk/Ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=�
http://apps.infomedia.dk/Ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=�


flodssamfund finder mange stadig, at den bedste gave er den, man giver til andre", påpeger 
Stig Glent-Madsen. 
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50 år: Da bedemand Per Rasmussen forleden fyldte 50 år, bad han familie, venner og andre 
gæster om at lade gaverne blive hjemme og i stedet sætte en donation ind på en særlig konto 
til Kirkens Korshær... 
50 år: Da bedemand Per Rasmussen forleden fyldte 50 år, bad han familie, venner og andre 
gæster om at lade gaverne blive hjemme og i stedet sætte en donation ind på en særlig konto 
til Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg og foreningen AMPO Danmark, der støtter 
humanitært arbejde i Burkina Faso. De 14.000 kr. bønnen indbragte, er netop sendt videre. At 
beløbet blev så stort, glæder i høj grad fødselaren. Gave-kronerne går til tre ungdomsboliger i 
Burkina Faso og jysk-fynske mesterskaber i Petanque for Varmestuer 
 
»Bøn« blev vel modtaget 
»I stedet for at jeg nu har vin til de næste mange år, så går de samme penge til at skabe 
glæde for så mange andre - både herhjemme og ude i verden. Og det er da utroligt, at man 
med blot en enkelt fødselsdag kan gøre en sådan forskel,« siger Per Rasmussen, hvis lidt 
utraditionelle fødselsdagsønske blev vel modtaget af gæsterne. 
Han kalder Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg »et sympatisk projekt«, der hjælper 
mennesker, der ikke har haft det let. 
»Projektet i Burkina Faso er anderledes, men lige så godt. Her hjælpes unge forældreløse 
mennesker væk fra gaden og forhåbentligt frem til et bedre liv med arbejde og uddannelse,« 
siger Per Rasmussen. 
 
Råd til DM i Petanque 
I Kirkens Korshærs Varmestue kalder Mads Bæk gaven »en smuk gestus« og glæder sig over 
at varmestuen nu har råd til at holde DM i Petanque til sommer. I AMPO Danmark glæder Stig 
Glent-Madsen sig også over, at foreningen nu kan bygge tre nye ungdomsværelser og få tre 
unge mennesker væk fra gaden. 
»Danskerne er generelt gode til at støtte, men at vi ligefrem får folks fødselsdagsgaver, hører 
nu dog alligevel til sjældenhederne, selvom det faktisk er noget, der sker oftere i dag,« siger 
Stig Glent-Madsen. 
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50 ÅR: Da bedemand Per Rasmussen forleden fyldte 50 år, bad han familie, venner og andre 
gæster om at lade gaverne blive hjemme og i stedet sætte en donation ind på en særlig konto 
til Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg og foreningen AMPO Danmark, der støtter 
humanitært arbejde i Burkina Faso. De 14.000 kr. bønnen indbragte, er netop sendt videre. 
At beløbet blev så stort, glæder i høj grad fødselaren. 
Gave-kronerne går til tre ungdomsboliger i Burkina Faso og jysk-fynske mesterskaber i 
Petanque for Varmestuer . 
 
» Bøn « blev vel modtaget 
» I stedet for at jeg nu har vin til de næste mange år, så går de samme penge til at skabe 
glæde for så mange andre - både herhjemme og ude i verden. 
Og det er da utroligt, at man med blot en enkelt fødselsdag kan gøre en sådan forskel, « siger 
Per Rasmussen, hvis lidt utraditionelle fødselsdagsønske blev vel modtaget af gæsterne. 
Han kalder Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg » et sympatisk projekt « , der hjælper 
mennesker, der ikke har haft det let. 
» Projektet i Burkina Faso er anderledes, men lige så godt. Her hjælpes unge forældreløse 
mennesker væk fra gaden og forhåbentligt frem til et bedre liv med arbejde og uddannelse, « 
siger Per Rasmussen. 
 
Råd til DM i Petanque 
I Kirkens Korshærs Varmestue kalder Mads Bæk gaven » en smuk gestus « og glæder sig 
over at varmestuen nu har råd til at holde DM i Petanque til sommer. I AMPO Danmark glæder 
Stig Glent-Madsen sig også over, at foreningen nu kan bygge tre nye ungdomsværelser og få 
tre unge mennesker væk fra gaden. 
» Danskerne er generelt gode til at støtte, men at vi ligefrem får folks fødselsdagsgaver, hører 
nu dog alligevel til sjældenhederne, selvom det faktisk er noget, der sker oftere i dag, « siger 
Stig Glent-Madsen. 
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