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Nødhjælp: For 
40-årige Nikoline 
Agger fra Treko-
ner er holdninger 
og jobbet i Folke-
kirkens Nødhjælp 
vævet ind i hinan-
den.

Af Hans Jørgen Hansen

TrekroNer: Hun har titel af 
landskonsulent, og hendes 
job er at rejse rundt i Dan-
mark for få folk til at støtte 
Folkekirkens Nødhjælp, en-
ten gennem frivilligt arbej-
de eller økonomiske bidrag. 
I forrige uge var 40-årige 
Nikoline Agger, som bor i 
Trekroner med sine to børn, 
imidlertid på arbejde i Etio-
pien i Afrika.

- Jeg har det vel i blodet. 
Jeg har, helt fra jeg var barn, 
interesseret mig for forhol-
de i udviklingslande, og jeg 
nyder at mit arbejde og mine 
interesser fletter sammen. 
Kombinationen af at komme 
ud  i verden og blive klogere 
på uligheder og at tage rundt 
her hjemme og fortælle om 
Folkekirkens Nødhjælps 
arbejde er perfekt for mig, 
siger Nikoline Agger.

Forbedringer
Hun er hjemme igen efter 
godt en uges rundrejse i de 
fattigste egne i Etiopiens 
bjergegne.

- Nej, jeg bliver ikke depri-
meret af at se så meget fat-
tigdom og elendighed. Jeg 
oplever jo de forbedringer 
af leveforholdene, som vores 
arbejde bidrager til, siger 
Nikoline Agger og tilføjer:

- Rent faktisk er det også 
kendetegnet, at man oftest 

møder stærke og smilende 
mennesker. Mange forestil-
ler sig, at fattige mennesker 
ikke har kræfter og initiativ, 
men det passer altså ikke. 
De har ofte meget svære vil-
kår, men de får det bedste 
ud af de ressourcer, de har, 
og er imponerende stærke 
og arbejdsomme. Den hjælp 
de modtager rækker langt, 
og giver dem tro på fremti-
den. Det er en stor oplevelse 
at komme ud og se, hvad det 
betyder for den enkelte fa-
milie. Deres power og smil 
smitter, siger Nikoline Ag-
ger.

Udfordrende rejse
Rejsen, hun netop har væ-
ret ude på, var sammen 
med en mindre gruppe fri-
villige ledere af den årlige 
husstandsindsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp. De 
var ude for at besøg folk, der 
har modtaget hjælp gennem 
nogle af de projekter, Folke-
kirkens Nødhjælp støtter.

Nikoline Agger fortæl-
ler, at turen var noget af en 
udfordring, fordi det er så 
langt ude.

- I Folkekirkens Nødhjælp 
har vi det udgangspunkt, 
at vi vil hjælpe de fattigste 
af de fattige og de, som el-
lers ikke vil få hjælp. Derfor 
er det de fjerneste egne, vi 
skal besøge, når vi vil se på, 
hvordan projekterne funge-
rer i praksis. En dag var vi 
således ude i en landsby 140 
kilometer  - eller fire timers 
kørsel ad hullede jordveje 
- fra den nærmeste by.  Jeg 
garanterer for, at vi blev ry-
stet godt sammen, siger Ni-
koline Agger.

ruster sig til tørke
I landsbyen - Jibri - så de på 
et projekt, som skal forbere-
de lokalbefolkningen på den 

næste tørke. 
På grund af klimaforan-

dringer er det nu hvert tred-
je eller fjerde år, at regntiden 
helt udebliver, og som stiller 
folk overfor valget mellem at 
dø af sult eller flygte til an-
dre egne eller lande. 

Landsbyen har fået hjælp 
til at danne en tørkekomité, 
der laver beredskabsplaner 
for næste gang, regnen ude-
bliver. Det handler blandt 
andet om at reservere græs-
ningsarealer til, når alt 
andet er ædt. Desuden har 
landsbyen fået hjælp til at 
rørlægge en kilde, så vandet 
kan udnyttes bedre, og så er 
man nu ved at indføre nye 
afgrøder, der bedre kan kla-
re tørke.

Det sidste er et forsøg, der 
bliver gennemført i samar-
bejde med Københavns Uni-
versitet.

- Jeg bliver så stolt, når 
jeg ser de projekter, Folke-
kirkens Nødhjælp støtter. 
Jeg er stolt over den måde, 
vi arbejder på, blandt andet 
at vi arbejder nært sammen 
med lokale organisationer, 
der kender området og dets 
befolkning indgående. Jeg 
er også stolt over, at vi ar-
bejder ud fra princippet om, 
at vi ikke trækker os ud, før 
lokalbefolkningen selv kan 
fortsætte den udvikling, 
vi har været med til at sæt-
te i gang, siger den lokale 
ulandsarbejder fra Roskil-
de.

Gør mere gavn hjemme
- Nej, jeg har gjort op med 
mig selv, at jeg ikke selv vil 
arbejde ude i den tredje ver-
den. Det var nok drømmen, 
da jeg i sin tid på RUC ud-
dannede mig indenfor inter-
national udvikling, men jeg 
fandt ud af, at jeg nok ville 
gøre mest gavn herhjemme. 

Der er jo masser af dygtige 
mennesker i ulande, der kan 
arbejde konkret med projek-
terne, og de har meget bedre 
forudsætninger end vi euro-
pærer, der kommer fra en 
helt anden kultur. Så jeg ar-
bejder her med at informere 
om arbejdet og være med til 
at skaffe penge. - Bare jeg en 
gang i mellem får mulighed 
for at komme ud og være helt 
tæt på de mennesker, som 
vi skal hjælpe. Jeg bruger 
meget mig selv i mit infor-
mationsarbejde, så jeg skal 
kunne fortælle, hvordan der 
ser ud, hvordan det føles, 
hvordan det lugter, hvordan 
det smager, siger Nikoline 
Agger, som fortsætter:

- Det er når, jeg kommer 
ud og oplever den uretfær-
dige fordeling af goderne, 
at jeg henter brændstof til 
mit engagement for en mere 
retfærdig verden. Jeg har 
jo det grundliggende syn, at 
vi er skabt lige, og at ingen 
skal udnytte andre. Alene 
kan jeg ikke gøre meget, 
men heldigvis er jeg del af en 
organisation, der kan gøre 
noget, og det sætter jeg stor 
pris på, siger Nikoline Ag-
ger.

Hun medgiver, at det er 
sagen, der betyder mest for 
hende i arbejdet.

- Men efter otte år i jobbet 
er jeg efterhånden ved at 
lære også at se på det som et 
job, som man kan holde fri 
fra. Jeg har stadig engage-
mentet, men jeg som men-
neske har jeg også en gang 
i mellem behov for at lægge 
indignationen og kampen 
til side, så jeg kan være et 
ganske almindeligt familie-
menneske i Trekroner, siger 
Nikoline Agger.

Fra Trekroner til Uganda
Nikoline Agger fra Trekroner har været med på Folkekirkens Nødhjælps rejse til Etiopien for indsamlingsledere. Undervejs besøgte hun blandt 
andet et UGO-projekt om HIV og ses her med formanden for en HIV-gruppe i landsbyen Goro, Solomon Shiferaa.   Foto: Hans Jørgen Hansen

roskilde: Stålgrossisten La 
Cour & Faber A/S er en af de 
virksomheder, der har fået 
et gratis energitjek og kon-
krete forslag til energiopti-
meringer. 

Energitjekket er en del af 
pilotprojektet Grøn Puls, 
der skal hjælpe virksom-
heder i Roskilde Kommune 
med at blive mere energi-
venlige, og La Cour & Faber 
A/S er allerede på vej med 
første grønne skridt.

- Vi er lige flyttet til Ros-
kilde fra Hvidovre – blandt 
andet fordi vi ønskede nogle 
mere tidssvarende lokaler. 
Vi vidste dog godt, at byg-
ningen her havde et heftigt 
varmeforbrug, og at den tid-
ligere ejer i 2010 fik en stra-
fafgift på 20.000 kroner for at 
lukke for varmt returvand 
tilbage til varmeværket. Så 
da jeg blev kontaktet af Tine 
Klitgaard fra ErhvervsFo-
rum Roskilde med tilbud om 
et gratis energitjek, sagde 
jeg ja tak, siger teknisk di-
rektør Jens Nymand Jacob-
sen. 

I oktober fik La Cour & Fa-
ber så besøg af to energivej-
ledere henholdsvis fra Alteq 

og Roskilde Forsyning, der 
gennemgik hele virksomhe-
den og påpegede konkrete 
forbedringsområder, som 
efterfølgende blev samlet i 
en energirapport. 

- Sådan en energirapport 
er guld værd. Den giver 
overblik og viser de steder, 
hvor vi kan hente de hurtige 
energibesparelser – som for 
vores vedkommende er at 
udskifte en gammel varmt-
vandsbeholder med en gen-
nemstrømsvandvarmer. Jeg 
forventer, at den er udskiftet 
inden for et halvt år, så vi 
undgår at opvarme 180 liter 
varmt vand døgnet rundt, 
hvor hovedparten af vandet 
ikke bliver brugt, siger Jens 
Nymand Jacobsen. 

Energivejlederne påpege-
de desuden, at La Cour & Fa-
ber kunne sætte automatisk 
tænd/sluk på deres lysar-
maturer. 

Grøn Puls er et samarbej-
de mellem ErhvervsForum 
Roskilde, Roskilde Forsy-
ning og Roskilde Kommune. 
Formålet er at sætte fokus 
på energioptimering i pri-
vate boliger og i små og mel-
lemstore virksomheder. 

Gratis energitjek 
til virksomheder

sporT: For tredje 
år i træk vandt Bent 
Hansen fra Roskilde 
titlen som årets løf-
ter i sin aldersklas-
se. 

roskilde: Selv om man har 
skiftet fodbolden ud med 
styrkeløft, kan man stadig 
godt score hattrick.

Det er 71-årige Bent Han-
sen fra Roskilde Atlet Klub 
et bevis på. Den tidligere 
RB-spiller har nemlig for 
tredje år i træk vundet titlen 
som årets løfter i Masters 
4, som er klassen for løftere 
over 70 år.

Titlen blev sikret ved 
Tårnby Cup, hvor Bent Han-
sen vandt 59 kilo-klassen i 
sikker stil og undervejs sat-

te to danmarksrekorder.
Den ene faldt i benbøj-

ning, hvor han klarede 140 
kilo, mens han tog 82,5 kilo 
i bænkpres og 160 kilo i død-
løft. Det gav samlet set 382,5 
kilo, hvilket også er ny dan-
marksrekord for klassen i 
Masters 4.

Resultatet var også en for-
bedring af hans præstation 
ved VM i Orlando i USA, 
hvor han vandt sølv med 365 
kilo og tog en guldmedalje i 
dødløft.

Ved Tårnby Cup dystede 
Bent Hansen mod yngre del-
tagere fra seniorrækkerne 
og kæmpede samtidig mod 
løftere fra andre vægtklas-
ser om at blive årets løfter i 
Masters 4, men formåede al-
ligevel at vinde.

ahn

Hattrick som 
årets løfter

Styrkeløfteren Bent Hansen fra Roskilde Atlet Klub har endnu en 
gang snuppet titlen som årets Masters 4-løfter.


