
   

  

 

 

 
 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2020 
 
 

 
 

 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som (sæt X ved én eller flere poster): 
 

___ Politisk næstforperson (2 år)  

_X_ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

_X_ Landsstyrelsesmedlem (1 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 

 
 
Navn: Mathilde Klinte 
 

 

Telefon: 20112792 

Postnr./by: 2400 København NV                         

 
 

E-mail: mathilde_klinte@hotmail.com 

Fødselsdato: 15. april 1993 
 

 

 

 

 
 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:__X___



 
 
 
 

Jeg har følgende URK-erfaring: 
 

• Frivillig i Børnecafé Oasen på Rigshospitalet siden 2016 
• Frivillig på Kongelejren siden 2017 
• Frivillig på Lykke/Konge-weekendlejr 2019 

 
Jeg vil gerne vælges fordi: 

For mig er URK stedet, hvor jeg i lidt over fire år har oplevet utallige 
hverdagsmirakler. Det er her, hvor indlagte børn glemmer diagnoser og sygdom for 
en stund og får et rum til barneliv, leg og latter. Det er her, hvor det syge barns 

søskende oplever at være førsteprioriteten, noget som ellers sjældent kan lade sig 
gøre, fordi så meget tid og fokus bliver nødt til at gå til den syge søskende. Det er 

stedet, hvor ferielejrbarnet vokser et hoved på få dage alene på en diæt af sollys og 
selvværd. Jeg har oplevet mange af disse stjernestunder, og det er vildt at vide, at 
det kun udgør en brøkdel af alt det, vi i URK skaber hver dag i og uden for Danmark.  

 
Jeg er frivillig i URK, fordi jeg ikke kan lade være, og jeg har aldrig været så motiveret 

for noget, som når jeg er i Børnecafé Oasen og på Kongelejren. Det skyldes, at jeg 
elsker at være med til at skabe rum med masser af nærvær, og med muligheder for 
at børn og unge kan føle sig set og holdt af. Derudover skyldes det, at de fællesskaber 

der opstår mellem os frivillige og børnene giver mig så meget. 
 

I URK leverer vi nærvær af højeste kvalitet, og det lader sig gøre, fordi vi har så 
mange frivillige og ansatte ildsjæle i organisationen. Det store engagement, der er i 
organisationen, er altafgørende for det vi sammen skaber. En af grundene til, at jeg 

efter fire år stadig kan tage ind på Rigshospitalet og være lige så passioneret som 
første dag, er at jeg løbende har mødt frivillige ildsjæle fra andre aktiviteter. I de 

møder har jeg hørt om deres erfaringer, tanker og om deres engagement i deres 
aktiviteter. Det har gjort mig klogere, tændt mit eget engagement og har ofte fået 

mig til at se med nye øjne, på de projekter jeg selv er med i. Det er min oplevelse, at 
det også er gældende for andre frivillige. Jeg tror derfor, at vi i URK med fordel kan 
blive bedre til at skabe muligheder for, at frivillige fra forskellige aktiviteter kan møde 

hinanden og dele deres tanker og erfaringer. Dette vil betyde, at vi i højere grad får 
delt, det vi har lært i møderne med børnene og de unge, og at vi herigennem kan 

skabe en læringsarena blandt de frivillige, som kan styrke deres kompetencer og 
engagement yderligere, og som vil være til gavn for børnene og de unge.  
 

Jeg vil gerne vælges ind i landsstyrelsen, fordi jeg har lyst til at arbejde for, at endnu 
flere børn får muligheden for at blive set og hørt. Jeg er en af URK’s aktivitetsfrivillige, 

og jeg tror, at det er gavnligt at have en stemme med ved bordet, der har et godt 
kendskab til dele af praksis, når vi skal udvikle og forbedre os. Der er meget der 
fungerer godt i URK, men jeg er alligevel flere gange løbet ind i ting, som jeg har 

kunne se nogle udviklingsmuligheder i, f.eks. vidensdeling blandt de frivillige. Derfor 
er jeg topmotiveret for at indgå i arbejdet med at udvikle URK, så vi kan blive endnu 

bedre.  
 
Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

Alle mennesker har brug for at møde nogen, som tror på dem. For at få øje på vores 
egne styrker, har vi til tider brug for at se os selv gennem andres øjne og mærke, at 

de ser et potentiale i os. Vi har alle hørt historier om, hvordan en enkelt person, og 



 
 
 
 

måske bare en enkelt samtale, har kunne skubbe til en persons opfattelse af dem 
selv, og på hvad de er i stand til. Det er de historier, URK er med til at skabe. I URK 

ser vi det enkelte menneske, og vi gør det ved at se igennem stempler og diagnoser 
og ved at møde personen med positive forventninger. Denne tilgang står i kontrast til, 
hvad flere af vores børn ellers er vant til at blive mødt med, og det gør en verden til 

forskel. Jeg kender ikke alle vores mange aktiviteter, men jeg har efterhånden mødt 
så mange ildsjæle fra forskellige aktiviteter, at jeg ved, at dette er gennemgående. 

Det er denne høje kvalitet, vi hele tiden skal have for øje, i alt hvad vi rør ved, og det 
er det, jeg gerne vil kæmpe for, at endnu flere børn skal opleve.  
 

 
 
 

 
 

 

 


