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Uddelingen af overskudsmad til trængte borgere i Nordjylland kan
fortsætte under skærpede corona-restriktioner
Foreningen Nordjysk Fødevareoverskud uddeler overskudsmad fra supermarkeder og
andre fødevarevirksomheder til økonomisk trængte borgere. På grund af covid-19
pandemien har maduddelingen været sat i bero, men nu er der igen åbent. Det er
dog med særlige restriktioner, så al maden nu skal pakkes i portions-kasser, før det
udleveres til borgerne. TrygFonden, der i forvejen støtter initiativet økonomisk, har
derfor givet en akutdonation på 334.000 kr. til papkasser og en ekstra medarbejder,
så Nordjysk Fødevareoverskud kan uddele maden under trygge rammer. Fredag
begynder uddelingen også fra Louises Plads i Aalborg.
Corona har vendt op og ned på mange aktiviteter, og hvor borgerne tidligere kunne gå rundt i
Nordjysk Fødevareoverskud sammen med en frivillig og vælge varer, står den nu på
færdigpakkede kasser med mad, som deles ud i døråbningen.
- Vi er virkelig glade for, at vi igen kan dele overskudsmad ud, for der er mange, som har brug
for det, og vores leverandører har kasseret meget mad under nedlukningen. Det giver noget
ekstra arbejde for os med de nye corona-restriktioner, og det medfører også ekstra
omkostninger til kasser, som varerne skal pakkes i. Derfor er vi meget glade for den
økonomiske håndsrækning fra TrygFonden, som er med til at holde os i gang, siger Bente
Schjødt, der er daglig leder i Nordjysk Fødevareoverskud.
Fra mandag til fredag kører varebilerne rundt i Nordjylland og indsamler overskudsmad, som
er kasseret, men stadig spiseligt. Den indsamlede mad kommer mennesker til gode, som har
vanskeligt ved at få pengene til at slå til.
- Vi deler mad ud til de mennesker, som er socialt og økonomisk udfordret. Samtidig er vi med
til at begrænse madspild ved at overtage de varer, som fødevarevirksomhederne kasserer.
Varerne fejler ikke noget, og folk er utrolig glade for, at de må hente maden, siger Bente
Schjødt.
Hun står i spidsen for de omkring 10 frivillige og tre ansatte, der hjælper med at indsamle,
sortere og uddele maden hver uge fra mandag til fredag. Borgerne betaler et symbolsk beløb
på 20 kr. for madvarerne.
- Vi vil gerne udvide til flere byer, og vi vil gerne være flere frivillige, for der er stor
efterspørgsel efter madvarerne. Det er primært udsatte mennesker på sociale ydelser, store
familier med begrænset indtægt og mennesker, der i perioder har økonomiske problemer, som
modtager overskudsmaden. Der er særligt mange, som kommer forbi sidst på måneden og er
afhængige af, at vi er her, siger Bente Schjødt, og fortsætter:
- Vi arbejder først og fremmest for at brødføde udsatte borgere, men når vi nu alligevel
kommer i snak med dem, så prøver vi også at motivere dem til at tænke endnu mere på deres
sundhed og på miljøet. Så vi benytter ofte lejligheden til at snakke med dem om eksempelvis
rygning, sortering af affald og bæredygtig levevis.
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Folk fra hele Nordjylland er velkomne til at hente mad
Foreningen henter størstedelen af madvarerne fra grossister og supermarkeder, men
producenter, bagere, mindre butikker og events bidrager også til foreningens arbejde.
Madvarerne deles ud alle hverdage kl. 16 fra lageret i Aalborg Øst, og borgere fra hele
regionen er velkomne. For at sikre at der er nok til alle, kan man højest hente mad én gang
om ugen. Planen er at fortsætte den nuværende uddeling af kasser med mad frem til
udgangen af året. Endvidere planlægges uddeling af madkasser fra udvalgte hotspots i
Nordjylland, og fredag den 29. maj starter den på Louises plads i Aalborg kl. 17.00-17.30.
Over 1 mio. kr. fra TrygFonden siden 2018
TrygFonden støtter projektet som en del af indsatsen for at fremme sundhed og trivsel i
regionen.
- Mad er et helt basalt behov, som vi skal have dækket, men nogle mennesker har så store
økonomiske udfordringer, at det er svært at få mad på bordet. Derfor er det en virkelig god idé
at lade overskudsmad komme dem til gode, siger Heine Callisen Brogaard, repræsentant i
TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland.
Jens Otto Størup, der også er repræsentant for TrygFondens regionale råd, roser det gode
initiativ og de frivillige hænder, der får det hele til at køre rundt.
- Det kræver en stor indsats, at få foreningen til at løbe rundt primært med frivillige kræfter,
og derfor er vi glade for at kunne støtte Nordjysk Fødevareoverskud og det gode initiativ, som
nu har særligt brug for midler til at imødekomme de nye forholdsregler, som corona har bragt
med sig, siger Jens Otto Størup.
Foreningen har udover akutdonationen modtaget 723.462 kr. fra TrygFonden siden 2018,
ligesom der også modtages støtte fra andre fonde og Aalborg Kommune.
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Nordjysk Fødevareoverskud indsamler og leverer i gennemsnit 16 tons mad hver
måned og indsamlede 199 tons overskudsmad i hele 2019.
Foreningen hjælper i gennemsnit 129 personer om ugen, som hver henter 25-35 kilo
mad.
I 2019 havde organisationen besøg af 5.735 personer, der hver repræsenterer en
familie. Derudover leverer organisationen fast mad til KFUM’s sociale café Parasollen,
Hjerterummet under Blå Kors, Frelsens Hær på Mølleplads i Aalborg, Dansk
Flygtningehjælps Café, Det Grønlandske Hus, Kaffé Fair, AMU Nordjylland, Kofoeds
Skole og Center mod Menneskehandel.
TrygFonden har støttet Nordjysk Fødevareoverskud med samlet set 1.057.462 kr. siden
efteråret 2018.

For yderligere information kontakt:
Bente Schjødt, initiativtager og daglig leder af Nordjysk Fødevareoverskud, tlf.: 24 80 62 15,
mail: info@no-fo.dk
Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden, tlf.: 30 56 34 32, mail: kb@trygfonden.dk
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Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer
i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og
almennyttige uddelinger.
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