
                      Arrangør: Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen 

            Hovedbidragmodtager: 

            Bostedet Ellengården under Jysk børneforsorg 

KORT OM NORDSTJERNELØBET 

 
Nordstjerneløbet er et cykelsponsorløb, som Aarhus Y’s Men’s 
Club Nordstjernen har afviklet hvert år siden 2003.  
 
Konceptet baseres på en idé om at sætte fokus på og yde en øko-
nomisk håndsrækning til formål, som cykelløbsudvalget har valgt 
blandt de indkomne forslag. Mindst 50 % af nettooverskuddet går til 
den valgte hovedbidragmodtager.  
Gennem årene er der af det samlede overskud på 1.310.000 kr.  
doneret 895.000 kr. (68 %) til de valgte modtagere. De resterende 
415.000 kr. er udloddet i mindre donationer efter ansøgninger til 
klubben.  

 
De seneste 5 års hovedbidragmodtagere: 
 
2015: Livsværkstederne Gellerup - Tryg Fondens Familiehus, AUH  
2016: Café Exit - Oddesundlejren  
2017: Café Parasollen, Viby - KFUM´s Soldaterrekreation, Aarhus 
2018: NAAPIFFIK - Mødested for grønlændere i Aarhus 

2019: SIND Pårørenderådgivning, Aarhus 

 

Ansvarlig for løbets afvikling: 

Ester Bork Sørensen, tlf. 22 78 65 55 

esterfs8520@gmail.com 

 

 

 
 Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen er en 
 del af Y’s Men International, som i dag tæller 
 1600 klubber i 71 lande. 
 I Danmark er der 140 klubber med ca. 
 3400 medlemmer 
 Heraf er vi 4 klubber i Storaarhus 
 

 

 

Samarbejdspartner: 
                        Tretommervej 33 

                       8240 Risskov 
                         Tlf. 86 17 85 11 
 

www.risskovefterskole.dk  

 

Nordstjerneløbet 
26. maj 2020 

Kl. 18.30 – 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INVITATION  

 
TIL AT VÆRE SPONSOR/ RYTTER 

 

TIRSDAG DEN 26. MAJ 2020 KL. 18.30 – 20.00 I RISSKOV 
 

i forbindelse med cykelsponsorløbet Nordstjerneløbet 2020. 
 
 
Hovedbidragmodtager er : 
 
Bostedet Ellengården under Jysk børneforsorg 
Bethesdavej 81 
8200 Aarhus 
 
Igen i år glæder vi os over at kunne samle et bredt felt af ryttere 
blandt politikere, sportsfolk, præster, firmahold samt en lang række 
enkeltpersoner. 
 
Start og mål ved Tretommervej 33.  Ruten er 1,7 km Tretommervej-
Vestre Strandallé-Skovagervej-Tretommervej.  
 
Man kan være sponsor ved at aftale et beløb pr. kørt km, eller man 
kan i stedet vælge et fast sponsorbeløb. Skema findes på  
Nordstjernens hjemmeside. 
 
Tilmelding som rytter snarest eller senest 8. maj 2020 til:               
 
Ester Bork Sørensen, (løbsansvarlig)   esterfs8520@gmail.com 
tlf. 22 78 65 55 med navn og mailadresse på rytterne.  
 
Alle firmasponsorer nævnes af løbets speaker under løbet og 
bliver efter løbet offentliggjort på Nordstjernens hjemmeside  

www.ysmen-nordstjernen.dk 

Derfor støtter Nordstjerneløbet 

  
 

Når en familie af forskellige grunde ikke har et hjem at opholde sig i 
og har brug for hjælp til at komme ud af sine sociale problemer, kan 
man få midlertidigt ophold, hjælp og støtte på Bostedet Ellengården. 
24 familier med børn i alderen 0 – 18 år kan hjælpes ad gangen og 
nogle har et kort ophold mens andre har brug for hjælp i længere tid. 
 
Formålet med opholdet er at hjælpe familien bedst muligt ud i egen 
bolig og at tilbyde familien støtte i trygge rammer, så den enkelte får 
de bedste muligheder for at skabe sig en fremtid med størst mulig 
udvikling og stabilitet. Der ydes akut krisehjælp, rådgivning og vej-
ledning i det omfang, der er behov herfor. 
Familierne støttes i at finde egne ressourcer, og det afdækkes, hvor-
vidt der er behov for ekstra støtte, også efter udskrivning. 
 
En familie, der er uden et hjem, er som udgangspunkt i krise og kan 
have svært ved at få hverdagen til at hænge sammen og lave gode 
aktiviteter sammen med og for deres børn. 
Bostedet Ellengården vil gerne kunne tilbyde flere aktivitetsfrem-
mende ting og legeredskaber både inde og ude i haven. Herved vil 
barnets og den unges udvikling understøttes, også i en periode, hvor 
familien er kriseramt. 
 
Derfor vil støtten fra dette års Nordstjerneløb gå til legeredskaber, 
der fremmer aktivitet og godt samvær for børn, unge og deres foræl-
dre. 
 
Bostedet Ellengården er en selvejende institution, som har driftsover-
enskomst med Aarhus Kommune, og er en del af  

Jysk børneforsorg/Fredehjem www.jyskborneforsorg.dk 
  

Derudover samarbejder bostedet med Aarhus Krisecenter, Tre Ege og 
Forsorgshjemmet Østervang.  

http://www.ysmen-nordstjernen.dk/
http://www.jyskborneforsorg.dk/

