
8 |      Nr. 74, 31. marts 2020 Nr. 74, 31. marts 2020 |   9

Ugens tema NYHEDER Brødrene Morgan og Mason McGrew fra USA har genskabt fi lmen ’Toy Story 3’ ved at bruge deres egne rekvisitter og 
deres eget legetøj. Det tog dem otte år at lave fi lmen, som nu er blevet set af fl ere millioner mennesker på YouTube. 

Ydelser: En ydelse eller en service er noget, 
man kan sælge og købe, som ikke rigtigt er en 
vare. Det kunne eksempelvis være en klipning 
hos en frisør eller en aftale om vejledning hos en 
 personlig træner.

Hvad betyder det?

I Danmark står vi sammen
Selvom hverdagen i Danmark er noget anderledes lige nu, så sker der en masse godt rundtomkring. 
Mange står nemlig sammen og hjælper hinanden. 
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CoroNa-vIrus

Gratis blomster til de ældre
På det fynske gartneri Knud Jepsen A/S i 
 Korsholm stod lageret fyldt med farverige 
blomster og planter.

Men da der ikke sælges så mange planter for 
tiden, risikerede gartneriet at skulle smide 
dem ud. I stedet valgte de at køre planterne 
ud til en række lokale plejehjem.

”Vi havde hørt om, hvordan beboerne på 
plejehjemmet ikke kan få besøg for tiden, 
så tænkte vi, at vi kunne give dem noget 
smukt at se på,” fortæller Frands Jepsen fra 
gartneriet.

De fl otte blomster kan gøre en positiv forskel 
for de ældre i denne svære tid.

”De pårørende må jo ikke komme på besøg, 
så det bliver godt at kunne glæde alle med 
 blomsterne i deres egen bolig og i fælles-
arealerne. Det kan give lidt  påskehygge,” 
fortæller en medarbejder til Favrskov 
 Kommunes hjemmeside.FO
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Samtale giver tryghed
Røde Kors er en forening, der er vant til 
at hjælpe i krisesituationer i hele verden. 
I  Danmark vil man gerne hjælpe dem, der 
er bekymrede over corona-virus, eller som 
måske sidder i karantæne og har brug for 
hjælp. Derfor har mange folk meldt sig til 
Røde Kors’ frivillige netværk. Flere end 8000 
mennesker har meldt sig til.

De fl este får hjælp til indkøb, hundeluftning og 

afhentning af medicin, men mange har også 
haft brug for nogen at tale med.

”Derfor har vi indført såkaldte 'trygheds-
opkald', hvor vi ringer og snakker med  borgeren 
en gang om dagen. Vi er meget overvældede 
over, hvor mange danskere der har meldt sig til 
at hjælpe  hinanden. Hjælpen har virkelig været 
helt enorm indtil videre,” siger Anders Ladekarl 
fra Røde Kors til avisen B.T.

Sang med ny tekst om corona
’Sådan nogen som os’ hedder en meget kendt 
sang af Poul Krebs. Men efter Søren Kvejborg har 
skrevet om i teksten, lyder den nu helt ander-
ledes. Nu handler den nemlig om, at vi alle skal 
huske at holde afstand til hinanden for ikke at 
sprede corona-virus.

”Hold li’ lidt afstand. Ta li’ og fl yt dig,” synger han 
med tydelig dialekt. Han kommer nemlig fra Thy.

Han skrev teksten, fordi han blev træt af at se 
folk, der ikke overholdt regeringens retningslinjer. 
Så optog han sig selv synge sangen og lagde den 
på Facebook. Og dér er den blevet et kæmpe hit. 
I sidste uge var den set over 228.000 gange og 
delt mere end 10.000 gange.

Frivillig hjælp på de sociale medier
På det sociale medie Facebook har folk kunnet 
melde sig, hvis de gerne vil hjælpe – eller har 
brug for hjælp. Der er grupper rundtom i hele 
landet, og nogle, der dækker hele Danmark.

En af de grupper er ’I Danmark hjælper vi 
 hinanden – COVID 19’. Den har over 6800 
 medlemmer, og på siden skriver de, der har 
startet den, at den kan bruges til at få hjælp til 
alt fra børnepasning og vareindkøb til hunde-
luftning og pakkehentning.

I gruppens opslag er der også voksne, der 
 tilbyder hjælp til leg og undervisning af de 
mange børn, der lige nu må være hjemme, mens 
skoler og fritidsordninger er lukkede.
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Kan nogen gå tur 
med min hund?Hvem kan hjælpe 

med mine lektier?

Det kan 
jeg.

Det kan 
jeg.

Køb nu – hent senere
Mange butikker sælger mindre nu, hvor vi 
alle helst skal blive inden døre. Det kan i 
værste tilfælde betyde, at nogle butikker 
helt må  lukke, fordi de ikke tjener nok penge. 
Det vil man gerne undgå i bydelen Østerbro i 
 København. Derfor har Østerbro Avis sat en 
kampagne i gang for at redde byens butikker.

De foreslår blandt andet, at man kan købe 
nogle af sine julegaver allerede nu. Men også 

gerne købe varer eller ydelser, som man først 
vil have, når corona-krisen er overstået. Det 
kan for eksempel være at booke og betale for 
en tur hos frisøren nu, men først blive klippet 
til efteråret. Eller købe morgenbrød i dag, 
men sige, at du først vil hente brødet, når det 
hele er normalt igen.

På den måde får butikkerne stadig penge i 
kasseapparatet og har mulighed for at betale 
deres husleje og andre udgifter nu.

Jeg henter 
dem 

til oktober!
Fire bøffer, 

det bliver 500 
kroner.

Anders Ladekarl fra Røde Kors


