
Beboer vil bestige Kilimanjaro 
for at skaffe penge 
til Børneulykkesfonden
På Fruehøj bor en sej ung kvinde. Hun vil bestige det 5895 meter 
høje bjerg, Kilimanjaro, for at skaffe penge til velgørenhed til børn.

29-årige Charlotte Sellerup, 
der bor i Afdeling Fruehøj, har 
igennem flere år været på udkig 
efter noget velgørenhedsarbejde, 
der gav mening for hende. Hun 
hørte om projektet Climb for 
Charity i et indslag i Go’Nova, og 
var med det samme fascineret af 
ideen om at samle penge ind til 
Børneulykkesfondens forebyggende 
arbejde.
Hun sendte derfor en ansøgning og 
er nu blevet en del af det team, der 
den 13. september sendes afsted 
sammen med lokale bjergguider 
til toppen af Kilimanjaro. Holdet 
består af i alt 40 personer, der 
blandt andet også tæller tidligere 
håndboldspiller Rikke Hørlykke, 
kok- og kogebogsforfatter Jesper 
Boelskifte, samt radio- og tv-vært 
Peter Falktoft. 

Velgørenhed med et personligt 
udbytte
Formålet med Climb for Charity er 
at skabe opmærksomhed omkring 
Børneulykkesfondens meget vigtige 
og gode arbejde. Charlotte selv har 
dog også andre motivationsfaktorer, 
for udover at hun åbenlyst gerne 
vil gøre noget godt for børn, der 
har brug for en håndsrækning, så 
har hun også forventninger til sit 
eget udbytte i form af fællesskab, 
personlig udvikling og fysisk 
aktivitet.
Pengene til Børneulykkesfonden 
indsamles blandt andet via 
sponsorater fra velvillige 
sponsorer, heriblandt såkaldte 

”højdemetersponsorer”, hvor der kan 
støttes med alt fra 5 øre til 2 kroner 
per meter.
Charlotte har allerede fundet nogle 
sponsorer men ville blive virkelig 
glad, hvis der var flere, der ville 
støtte den gode sag. ”Jeg tænker, at 
det er et projekt, at vi som beboere 
i et boligselskab, kan stå sammen 
om”, siger Charlotte, der også gerne 
vil holde et foredrag om turen i 
afdelingens fælleshus, hvis der er 
interesse for det. På den humanitære 
organisations hjemmeside 
www.climbforcharity.dk kan man 
læse mere om projektet, samt 
melde sig som højdemetersponsor.

Charlotte træner intensivt til bestigningen
 af Kilimanjaro

Lidt af en krudtugle
Charlotte arbejder til daglig i 
indkøbsafdelingen hos Siemens 
i Brande, men hun bruger 
megen tid på træning i sin fritid 
og betegner sig selv som lidt af 
en ”træningstosse” med krudt 
i rumpetten. Hun er derfor i 
udmærket form og træner heftigt 
til bestigningen af Kilimanjaro. - Jeg 
skal blandt andet gå en maraton og 
på overlevelsestur sammen med 3 
andre deltagere fra Vejle, fortæller 
hun. Charlotte træner desuden på 
trapper og på det lokale ”bjerg”, 
Knudmosebjerget. Hun er dog 
noget spændt på, hvordan de lidt 
vildere højder på Kilimanjaro vil 
påvirke hende. ”Men jeg regner da 
bestemt med at nå toppen på de 5 
dages opstigning til toppen”, slutter 
hun med overbevisning i stemmen. 

- Man skal være i god form, så det er ikke noget, 
man bare lige gør , fortæller Charlotte.


