
Vi er glad over din støtte Med et lite 

beløp kan du gjøre aktivt noe for mer 

tilhørighet, du også.

Bankinformasjon
Kreissparkasse Wiedenbrück 

IBAN: DE21 4785 3520 0000 0566 63 

BIC: WELADED1WDB

Mer info finner  
du på:
www.nordkapradler.de

www.wertkreis-gt.de/spende

www.facebook.com/wertkreis 

www.wertkreis-gt.de
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Ihre Spende  
ermöglicht Teilhabe

www.wertkreis-gt.de

Eine Einrichtung von

Berufliche Teilhabe

Kiebitzhof

Berufliche Bildung

Kindertageseinrichtungen

Wohnen

Berufliche Inklusion

På tur for deltakelse  
og tilhørighet 
Fra Gütersloh i Tyskland til Nordkapp-  
3039 sykkelkilometer for mer 
 inkludering



Start – Halle/Westfalen

Reinders

D

DK

Som syklister og idrettsutøver liker vi å kjøre i full fart. Med vår 

«Tur for dletakelse og tilhørighet» fra Gütersloh til Nordkapp 

vil vi vise at det går an å overvinne grenser. Mens vi må kjempe 

mot våre fysiske begrensninger på vår 3039 km lange reisevei, 

er det andre som opplever begrensninger hver dag.

Mennesker med funksjonshemning eller psykisk 

utiklingshemning er nødt til å overvinne begrensninger i sin helt 

vanlig hverdag, både fysisk, mentalt eller psykisk.

Dette i tillegg til helt reelle barrierer i samfunnet som ofte gjør 

det vanskelig eller umulig for dem å jobbe og å bo som de måtte 

ønske samt å delta i idrett, kultur og fritid.

Vi har det som felles mål å overvinne disse begrensninger og 

dette skal vi synliggjøre på våre 23 etapper gjennom Tyskland, 

Danmark, Finnland og Norge.

Vi skal overvinne 3039 km og 35 000 m høydemeter og 

vi verver med dette om din stemme for inkludering og 

tilhørighet.

Mer info om «Turen for Tilhørighet» med live 

bilder, videoer og mye informasjon om prosjekter 

for mennesker med handikap finnes på  

www.facebook.com/wertkreis, www.wertkreis-

gt.de/spende, www.nordkapradler.de.

Du kan også støtte oss direkte med å gi en 

donasjon til vårt prosjekt. Se bankinformasjon 

på baksiden eller på nettet på våre sider.

På tur for deltakelse  
og tilhørighet 
Å overvinne grenser

Haderslev NordkapNOR

Med et lite beløp kan du gjøre aktivt noe for mer tilhørighet, 

du også. Din donasjon hjelper å støtte wertkreis Gütersloh sine 

inklusjonsprosjekter og bidra til at disse kan utvides:

 den inklusive band «inclusonics»

 det kunstneriske atelier 

«KunstWerk»

 Teater for mennesker med og 

uten handikap

 terapiriding

 fotball.

Mer info finner du på:  

www.wertkreis-gt.de/spende

wertkreis Gütersloh er en sosialbedrift 

som skaffer både arbeid og bolig til mennesker 

med funksjons- og utviklingshemning.I tillegg finansierer vi 

mange prosjekter som øker mulighet for tilhørighet innen kultur, 

fritid og idrett

Du kan hjelpe oss til å bli bedre: Med din støtte erfarer flere 

mennesker tilhørighet og kan finne sin plass i samfunnet. 

Kom og bli en del av grensenlos.teilhaben // 

tilhørighet uten grenser!

tilhørighet uten 
grenser 
Vi er glad over din støtte

NOR


