Af broder pressekontakt Arne Enghøj, broderlogen nr. 88 Ole Rømer, Aarhus

Donationer fra ”Ole Rømer” Fonden I.O.O.F.
I år har Fonden eksisteret i 20 år. Den blev stiftet efter en arv fra en enke til en afdød
broder i broderloge nr. 88 Ole Rømer.
Desværre måtte broderlogens Julestemning i december 2021 aflyses i sidste øjeblik
på grund af udbrud af corona blandt brødrene. Den officielle tildeling af donationerne
kunne derfor ikke ske som aftalt, hvorfor formanden for Fonden, broder
eksskatmester Christian Jensen efterfølgende aflagde modtagerne endnu et besøg.
Dog ikke SOS Børnebyerne som modtog kr. 8.820,- og som fra 2004 og til dato har
modtaget over kr. 170.000,Den næste modtager er en ikke særlig omtalt
organisation. Mange har sikkert hørt om centre for
voldsramte/udsatte kvinder. Fonden har valgt at
donere kr. 25.000,- til Mandecentret i Aarhus.
Der er i alt 7 Mandecentre spredt rundt omkring i
Danmark. Her tager man sig blandt andet af (1)
skilsmisseforhold/parbrud, (2) problemer omkring
samvær med børn, (3) midlertidig bolig og (4)
løsning/mægling i sager om konflikter og vold. Som
nævnt er der 7 centre i Danmark, og pudsigt nok er 3
af forstanderne kvinder. Det viser rummelighed!
Formand for Fonden broder Christian Jensen og
Forstander Kim Nidam, Mandecentret Aarhus.

”Delfinerne”
fra
Spejdercentret
i
Skæring/Egå har også modtaget en
donation. Flere i Fonden har været spejder,
og sætter derfor også pris på deres motto:
”Learning by doing” – noget der giver
spejderlivet sit helt eget indhold! Flokken
består af mere end 170 medlemmer og
bestyrelsen har ved selvsyn set, hvor meget
der bliver knoklet for blandt andet at få
faciliteterne til at se inspirerende ud – ikke
mindst til de mange udendørs aktiviteter!
Donationen er også her på kr. 25.000,-

Formand for Fonden broder Christian Jensen og bestyrelsesformand Mads Peder Rasmussen, Spejdercentret Skæring/Egå.

Stemningsbillede på Spejdercentret efter den officielle donation.

Vi er stolte af, at Fonden til dato har kunnet donere over kr. 700.000,-

