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DIGITALE LØSNINGER

T
E

k
S

T
 &

 f
o

T
o

: E
lisabeth Lykke N

ielsen

Tid og træning skal der til for at blive 
god til noget. Derfor har Sønderborg 
Tennis Klub indrettet et hyggeligt 
rum i klubhuset for klubbens unge 
medlemmer.

– Hvis børn skal udvikle sig til 

talentfulde spillere, skal de lege og spille 

tennis så meget som muligt. Ved at 

skabe et sted, hvor de unge har lyst til at 

hænge ud efter skole, giver vi dem bedre 

muligheder for at spille, fordi de tilbrin-

ger flere timer i klubben og bare kan 

tage en bane, når den er ledig, forklarer 

klubbens formand, Peder Helmuth 

Pedersen, om baggrunden for det nye 

”hænge ud-sted” med bordtennis, sofa-

er og graffitikunst på væggene. Klubben 

har fået 25.000 kroner til formålet fra 

Sydbanks fonde.

Nye uniformer
Træning er også nødvendig for de børn 
og unge, der spiller i Skjern Garden. 
Jævnligt deltager de i arrangemen-
ter i lokalområdet, og det slider på 
uniformerne, som efter mange års brug 

trængte til udskiftning. At få syet nye 
uniformer er en bekostelig affære – næ-
sten 175.000 kroner – så frivillige kræf-
ter omkring garden har søgt fonde og 
erhvervsdrivende om støtte. Sydbanks 
fonde har givet 20.000 kroner, og de 
omkring 25 musikere i alderen 7-25 år 
kan nu stille op i nye uniformer, når de 
for eksempel til sommer skal spille for 
egnens nyudsprungne studenter.

Mod mobning
Ikke alle børn trives, og netop de børn 
satte de fire Lions-klubber i Haderslev 
Kommune sig for at hjælpe, da de i ef-
teråret stod bag et arrangement til for-
del for Julemærkehjemmet i Kollund. 
Med støtte fra blandt andet Sydbanks 
fonde, der gav 10.000 kroner, kunne 
klubberne lave en aften med både 
foredrag og underholdning, herun-
der koncert med sangeren Thomas 
Buttenschøn. 

Resultatet blev, at julemærkehjem-

met fik 30.000 kroner, der var øremær-

ket til indsats mod mobning.

– Det er et stort arbejde at lave sådan 

et arrangement, men når det hele så lyk-

kes, og vi kan give penge videre, er det 

en stor glæde, siger Jytte Nissen fra en af 

de fire Lions-klubber, Sophies Kilde.

oplev og lær
Børn er også i fokus for en ny turist-
guide om Ribe og Nationalpark Vade-
havet. Forfatter Sara Helena Kangas 
tager læserne med på eventyr i områ-
det sammen med figuren Ella Bella og 
hendes familie, der i andre bøger er på 
opdagelse i Berlin og London, og nu 
altså også i Danmarks ældste by.

– Jeg går efter, hvad jeg som voksen 

gerne vil opleve, og så gør jeg det børne-

venligt gennem Ella Bella, så det bliver 

seriøs kulturformidling i børnehøjde, 

fortæller Sara Helena Kangas.  

Bogprojektet har fået 10.000 kroner 

fra Sydbanks fonde.  

Læs om bankens fonde på 
sydbank.dk/fonden  
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Hjælp til børns udvikling
Sydbanks fonde støtter indsatser med fokus på børns muligheder for at 
udvikle og udfolde sig.

Foto til venstre: Efter at have vurderet en række 
andre muligheder valgte Skjern Garden nye uni-
former, der ligner de gamle med gule baretter, blå 
uniformsjakker og grå bukser og nederdele.

Foto til højre: Guiden i børnehøjde består af den fiktive, tegnede 
familie sat ind i fotografier. Her er det Ella Bella, der får en masse at 

vide om krabber og sandorme af naturvejleder Karen fra Vade-
havscentret, mens far er klar til at fotografere.

SYDBANkS foNDE

Spar turen til banken. Underskriv elektronisk  
hjemme ved computeren.

Fire millioner danskere er allerede 
tilmeldt, og fra november i år skal alle 
danskere over 15 år have en e-Boks – den 
digitale postkasse, de fleste kender som 
stedet, hvor det offentlige sender breve 
til borgerne. Nogle har allerede sagt ja 
til en børnehaveplads til deres barn via 
e-Boks, andre har modtaget regninger fra 
elselskaber, tv-selskaber og forsikringssel-
skaber i deres e-Boks.

Og fremover kommer de fleste Syd-
bank-papirer, som skal underskrives, også 
til at ligge til underskrift i e-Boks. For ek-
sempel lånet til den nye bil, oprettelsen 
af en børneopsparing eller ændringen i 
din pensionsopsparing.

Det betyder, at du i ro og mag kan 
læse dokumentet igennem derhjemme, 
før du skriver under med din NemID, og 
samtidig sparer du turen til banken.

Nemt og praktisk
Det er nemt, tidsbesparende og praktisk 
at skrive under elektronisk – blot nogle 
få klik, og man er klar til at underskrive. 
Og samtidig er alle papirerne arkiveret i 
NetBanken, så man slipper for ringbind 
med kopier og bilag.  

Sådan  
underskriver du

•  Gå i NetBanken, hvor en besked 

øverst til højre fortæller, at du har et 

dokument til underskrift; herfra bliver 

du ledt over i e-Boks. Eller du kan gå 

direkte på e-boks.dk, hvor du i Ind-

bakken finder dokumentet samt even-

tuelle bilag fra Sydbank.

•  Klik på dokumentet, og du kan nu 

læse aftalen igennem og herefter klik-

ke på Underskriv øverst til venstre; du 

underskriver nu med din NemID.

•  Har du spørgsmål til dokumentet, er 

du velkommen til at kontakte Kunde-

service på tlf. 70 10 78 79 eller kunde-

service@sydbank.dk 

til at gå rundt med et betalingskort, men 
tvivlen blev hurtigt gjort til skamme, 
og i dag synes jeg, fordelene er langt 
større end risiciene, siger Nicolaj Hjorth 
Hansen, far til Silje (6), Frida (9) og Victor 
(12).

Forældrene bestemmer nemlig selv, 
hvor meget deres børn højst må købe 
for om dagen, hvilke dage de må købe, 
ligesom man selv kan spærre kortet, hvis 
det bliver væk.

For skolen betyder det, at persona-
let i boden ikke længere skal håndtere 
kontanter sammen med madvarer, og for 
forældrene betyder det, at de kan følge 
med i, hvor meget deres børn bruger i 
skoleboden.

– Det er dejligt, at vi ikke længere 
skal sørge for kontanter. Førhen havde 
vi et system med en pengekasse ovenpå 
køleskabet, og alligevel måtte vi ofte 
huset rundt efter småpenge, når alle tre 
børn ville købe i boden på en mandag. 
Selvfølgelig er det en ny måde at gøre tin-
gene på, men det handler jo bare om, at 
man skal have nye vaner, slutter Nicolaj 
Hjorth Hansen.

Skolepenge-kortet er blevet til i et 
samarbejde mellem firmaet Pay4it og 
Sydbank, der er bankforbindelse for 
Assens Kommune. Haarby Skole har 
som den første af kommunens skoler 
haft glæde af Skolepenge-løsningen 
siden efteråret, og det overvejes nu, om 
løsningen skal udbredes til kommunens 
øvrige skoler. 

elektronisk
Nu kan du underskrive

Haarby Skole på Fyn er som den første 
skole i Assens Kommune blevet kontantløs. 

I stedet har børnene fået et Skolepenge-kort 
til at bruge i skoleboden.
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