
MENNESKESYN 

Drømmen/visionen: Vi drømmer om at gøre verden til et bedre sted at leve for alle 

mennesker. At hjælpe mennesker i nød, at tørre tårer bort og indgyde nyt håb – et 

håb om forandring. 

 

 Vi tror at alle mennesker har et grundlæggende behov for at bidrage til denne 

drøm. Vi ønsker at hjælpe mennesker til at opfylde dette behov og derved opleve 

glæden ved at hjælpe mennesker i nød. 

 

 Fundraising er en måde at gøre dette mål konkret og virkeligt. Mere end 100 

organisationer har allerede nu haft stor glæde af vores viden og assistance til at 

målrette og virkeliggøre deres fundraising kampagne. Vi håber du lyst til at blive en 

del af vores drøm, så vi i fællesskab kan opleve at drømme kan blive virkelige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÆRDIGRUNDLAG 

Hos Kobborg Consult er det vores grundlæggende holdning at de sammenhænge og 

fællesskaber vi indgår i, altid formes af den relation vi har til os selv, den betyder 

noget for måden vi møder andre mennesker på. 

 

 Vi har derfor udviklet Shalom modellen: 

 

 Mennesker er skabt til at leve i fire relationer: 

 * en personlig relation 

 * en spirituel (eller åndelig, hvis du foretrækker det ord) relation 

 * en social relation 

 * en fysisk/kulturel relation 

Mennesket er således skabt til både et personligt, socialt, spirituelt/åndeligt og 

fysisk/kulturelt liv og kan kun fungere fuldt ud, hvis disse relationer balancerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEN AFGØRENDE BALANCE 

Det helt afgørende er, at kun når alle fire relationer er i orden – dvs. i balance – er 

der fuldstændig helhed i menneskelivet. Er der ubalance i en relation, påvirkes de 

øvrige relationer. 

 

 Balancen der opstår, kalder vi shalom.  Ordet betyder hel, uskadt, sund, harmoni. I 

det hele taget beskriver ordet den tilstand der råder, når livet er præcis, som vi 

drømmer om.  

 Dét er grundlæggende Livets mening med os. 

 

VI LÆNGES EFTER AT OPLEVE OG BIDRAGE TIL SHALOM 

Denne tilstand, som betegnes shalom, er den tilstand alle mennesker længes efter 

og stræber imod.  

 Det er således et grundlæggende ønske for alle mennesker at nå hen til denne 

tilstand.  

 Alt, hvad vi gør, har i sidste ende det mål at opnå shalom.  

 Det er ligeledes grundlæggende i os, at vi gerne vil hjælpe andre mennesker hen 

imod Shalom. 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDRAISING ER RELATIONER 

 Alle mennesker har et ønske om shalom og om at bidrage til shalom. Netop derfor 

handler fundraising om relationer og om shalom.  

 Netop derfor er det helt grundlæggende i Kobborg Consult at vi arbejder ud fra en 

relationsbaseret tankegang – for at opnå shalom og for at bidrage til at andre 

mennesker kan opleve shalom.  

 Netop derfor handler fundraising om at skabe og nære relationer. Om at skabe 

dialog og samtaleprogrammer – så flest mulige mennesker får muligheden for at 

opleve glæden ved at bidrage. 

 Netop derfor er etikken og ønsket om at møde mennesker respektfuldt og 

anerkendende, det afgørende fokus. 

 Netop derfor tør vi, at tro at drømmen om en bedre verden, en verden i shalom kan 

blive virkelig! 

 

   


