
ANNONCE

En GF Fyn-konkurrence på Facebook, over tusinde kommentarer og to heldige 
vindere. Derfor sidder tyve børn fra Børnehuset Lærkereden linet op langs 
kantstenen ved den store parkeringsplads foran institutionen på en glohed 

junimorgen. Det er ikke en helt almindelig morgen i Odense NV. Frugt og fri leg 
er for en stund skiftet ud med en gave på tre hjul og raket-is. Og præcis klok-
ken ni sker det. En mand på en skinnende el-ladcykel kommer kørende ind på 
parkeringspladsen. Manden er partner- og markedschef Jørgen Bremholm fra GF 
Fyn, som i dagens anledning skal overække den nye cykel til den småmåbende 
børnefl ok.

Tyggegummi og vroom vroom
– Den lugter godt – lidt af tyggegummi! konstaterer en børnehavedreng om
Babboe-cyklen, og en anden dreng vil vide, om den kan køre stærkt. Mens Jørgen 
Bremholm viser de syv gear og elmotor og forsikrer, at den bestemt kan køre 
stærkt, spørger børnehaveleder Ann-Mari Ladager Knudsen ud i fl okken, om 
børnene kan lide den grønne farve på cyklen. Alle råber begejstret ja. På nær 
én dreng, som dog kort tid efter indtager cykelsadlen og udbryder entusiastiske 
vroom vroom-lyde. Den grønne cykel med GF-logo er alligevel godkendt, og 
alle børn står nu i kø for at få en tur i førersædet. Jørgen Bremholm må holde de
små førere, da ingen kan nå hverken asfalt eller den eftertragtede ringeklokke.

– Vi havde oprindeligt to ladcykler, men den ene blev stjålet for et år siden, og vi 
har ikke haft råd til at købe en ny. Mange forældre har så skrevet om den stjålne
cykel i Facebook-konkurrencen, og for få dage siden fi k jeg en opringning fra
GF Fyn, som sagde, at de havde trukket lod blandt deltagerne, og at vi havde
vundet konkurrencen. Det var en meget dejlig opringning, påpeger børnehave-
leder Ann-Mari Ladager Knudsen.

Overskud til hinanden
Én cykel til de nuværende 57 vuggestue- og børnehavebørn har ikke været opti-
malt. Samtidig er Børnehuset Lærkereden et af Odense Kommunes ti ressource-
huse, og det betyder, at de i deres børnegruppe også inkluderer fi re børn med 
særlige behov, som man ikke normalt fi nder i en daginstitution. Det kan for 
eksempel være børn med spastiske lammelser, børn som er følelsesmæssigt 
handicappede eller børn med manglende lemmer.

– Lige nu har vi to børn, som ikke kan gå, og vi havde netop købt den nu stjålne 
ladcykel, da vi havde to andre børn, der heller ikke var gående. Og det der med 
at blive sat i en klapvogn – så er man jo en baby. Det er noget helt andet at sætte 
dem i en ladcykel, og det er mere inkluderende. Derfor er det en stor gave for os, 
at vi har fået en cykel mere, for nu kan vi få vores immobile børn med. Man tager 
ikke langt væk med børn med så særlige behov som voksen alene, da der kan 
opstå komplikationer undervejs, og derfor har man brug for at være to, fortæller 
Ann-Mari Ladager Knudsen.

Og så er det tid til raket-is. Fire børn sidder i ladet, mens en pædagog triller den 
nyankomne trehjulede om på legepladsen. Der er stadig rift om førersadlen, og 
nu også til at sidde i ladet og nyde den trefarvede sodavandsis. En lille pige deler 
ivrigt ud af sin raket-is i ladet. Også til børn der stadig ikke har færdiggjort deres 
egen. Og netop overskud til hinanden er GFs motto.
– GF Forsikrings formål er at skabe overskud til hinanden. Vi er ejet af kunderne 
og skal ikke tjene penge til aktionærer. Til gengæld deler vi overskuddet på vores 
forsikringer med alle kunderne, men for os handler overskud ikke kun om penge. 

Det handler også om at være der for hinanden og give overskud til hinanden. Det 
giver en fantastisk eff ekt, og det kan man jo mærke, når man står her i dag, siger 
Jørgen Bremholm fra GF Fyn.

Ikke kun gynger og karruseller
Det sidste års tid har stået på småture for Børnehuset Lærkereden, og steder med 
trafi k og Odense centrum har de kørt helt udenom. Men det skal der laves om 
på nu. De skal længere ud i det blå. Ind til byen, i zoologisk have og ud i Langesø-
skoven. Den nye cykel åbner muligheden for længere ture, og ifølge Ann-Mari
Ladager Knudsen summer det blandt personalet for at komme ud.

– Det behøver ikke at være gynger og karruseller, for skov og natur er også dejligt.
Og personalet er mere trygge ved at tage de lange ture, når vi er to. Hvis vi 
punkterer, så er der en, der kan fl ytte sig, mens den anden bliver hos de otte børn. 
Det er også mere trygt for vuggestuen, for når et barn skal have skiftet ble, så 
klarer vi det på jorden, men så har vi også lige tre små til at løbe frit omkring eller 
sidde i cyklen. Så vi kan meget mere, når vi er to voksne. Så bliver vi ikke udfordret 
på småting, som jo sker, når vi er på tur, smiler en tilfreds børnehaveleder.

Efter en time er festen forbi og isene fortæret, men en stor gruppe børn hænger 
stadig ud ved ladcyklen. Fire sidder i cyklen og vil ikke op. Der er lykke i ladet.
Og snart er den trehjulede på vej ud i det grønne.

Her finder du GF Fyn
Overgade 34  5000 Odense C  tlf. 66 17 88 17

Odensevej 175  5500 Middelfart tlf. 64 41 47 55

Assensvej 50  5600 Faaborg tlf. 72 24 41 04

Møllergade 92  5700 Svendborg tlf. 72 24 41 04

“Det handler også om at være 
der for hinanden og give 
overskud til hinanden.

Overskud til hinanden. Sådan lyder GF Forsikrings motto, og Børnehuset Lærkereden i Odense har 
netop mærket det på egen krop. GF Fyn kom forbi og forærede dem en ladcykel til begejstring for 
både børn og voksne. Nu kan de endelig komme ud i det grønne.

Lykke i ladet

GF Fyn-vindere af Babboe Big-E ladcykel
Børnehuset Lærkereden, Odense
Humlebien, Svendborg


