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Aase Krag-Petersen, 
der fylder 80 år i 
dag,  lørdag den 25. 
februar, er kendt som 
et energibundt og en 
igangsætter. Noget 
som blandt andet 
Soroptimistklubben 
i Silkeborg og 
Rosengårdcentret 
fortsat har glæde af
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80 Når Aase Krag-Peter-
sen i dag kan fejre sin 80 

års fødselsdag, griber venner, be-
kendte og ikke mindst medlemmer 
af  Soroptimistklubben i Silkeborg i 
den anledning dybt ned i posen med 
superlativer.

Aase er kendt som en igangsæt-
ter og et energibundt. Meget dygtig 
til at skabe overblik og sørge for at 
planerne i projektbeskrivelser føl-
ges - og hvis projekter ændres, er 
det også hende, som sørger for, at 
der rettes til.    

Med andre ord en dame, som har 
talent for organisation og sans for 
detaljerne. Midt i al den virkelyst er 
Aase Krag-Petersen også kendt som 
et omsorgsfuldt menneske. 

En rød tråd
Når man taler med Aase Krag-
Petersen, bliver det tydeligt, at der 
løber en rød tråd gennem hendes til-
værelse. En omsorg for andre men-
nesker og en interesse for, hvordan 
mennesker trives og udvikles bedst 
muligt. Hun har i sit professionelle 
liv i Silkeborg Kommune arbejdet 
med udvikling og personalepleje - 
og så er hun optaget af  pigers og 
kvinders vilkår og manglende lige-
stilling i verden. Hun mener derfor, 
at der er brug for en organisation 
som Soroptimisterne, som hun selv 
i flere år var formand for. 

- Når der er krig i verden, som vi 
lige nu oplever det i Ukraine, er det 
altid kvinderne og børnene på flugt, 
som er de mest sårbare og udsatte, 
understreger Aase Krag-Petersen.

Senest har Soroptimisterne i Sil-
keborg i samarbejde med blandt 
andre foreningen Bevar Ukraine 
sørget for, at der er blevet fragtet 25 
flyttekasser med sko til kvinder og 
børn. Først til Polen, hvorfra  kas-
serne blev kørt videre over grænsen 

til Ukraine og ud til kvinder og børn, 
som mangler fodtøj, der kan holde 
dem varme i den barske og kolde 
vinter. 

Skoene var doneret af  et firma i 
Danmark, som havde brugt skoene 
til fotografering til reklamer.

- Og sommerskoene blev sorteret 
fra og pakket og sendt til Gambia, 
fortæller Aase Krag-Petersen.

For egen regning 
Soroptimisterne i Silkeborg har i fle-
re år støttet et projekt i det vestafri-
kanske land, der går ud på at skaffe 
sko til skolepiger. Hvilket er afgøren-
de vigtigt for pigernes skolegang og 
uddannelse. For har pigerne ingen 
sko, kan de ikke komme i skole. Pen-
gene til sådanne aktiviteter skaffer 
Soroptimisterne blandt andet gen-
nem arrangementer, hvor overskud-
det går til klubbens arbejde, og som 
Aase Krag-Petersen understreger, 
»så er der hverken lønninger eller 
udgifter til administration«.

Vand skaber liv
I flere år har Soroptimisterne sam-
arbejdet regionalt og internationalt, 
hvor Aase Krag-Jensen har titlen 
»Assistant Programme Director«. 

Blandt andet med fokus på et vand-
forsyningsprojekt i Gambias hoved-
stad Banjul, hvor kvinder og piger 
bruger megen tid på at bære vand 
over store strækninger hver dag. Når 
de får vandledninger til deres om-
råde, får de i stedet tid og vand til at 
dyrke jorden. Hvilket betyder bedre 
ernæring til familien og mulighed 
for at sælge produkter, som dyrkes 
på jordlodderne. 

- Og vi betaler selv rejser til Gam-
bia for at følge vores projekter, un-
derstreger Aase Krag-Petersen.

Det svære  
Aase Krag-Petersen er i dag meget 
aktiv i Rosengårdcentret i Silkeborg, 
hvor der kommer mellem 2000-2500 
ældre borgere om ugen. Som næst-
formand i centerrådet er hun  med 
til at tilrettelægge de omkring 90 
forskellige aktiviteter, som bruger-
ne har glæde af  - og hun undervi-
ser selv i engelsk og tidligere også 
i fransk. 

Desuden er Aase Krag-Petersen 
kontaktperson i en samværsgruppe, 
hvor man kan komme og tale med 
hinanden om det, som er svært i 
livet. 

- Det er et fortroligt rum, hvor vi 

hjælper hinanden med at tale sam-
men og hjælpe hinanden med at 
håndtere sorg, ensomhed eller andet, 
forklarer Aase Krag-Petersen.

Glad og stolt
Aase Krag-Petersen har selv ople-
vet svære stunder i livet, da datteren 
Rikke som helt ung pige fik konsta-
teret en svulst i hjernen og i lange 
perioder var indlagt på hospitalet til 
behandling. Her måtte Aase Krag-
Petersen søge orlov fra sit arbejde 
for at støtte sin datter. I dag har dat-
teren det godt og bor og arbejder i 
København. 

Før sin pensionering i 2009, var 
Aase Krag-Petersen ansat i Silke-
borg Kommune i mere end 25 år. 
Til stjernestunderne tæller hun 
selv årene som leder af  kommu-
nens udviklingsenhed i persona-
leafdelingen. Men også det store 
»integrations-arbejde« i forbindelse 
med kommunesammenlægningen i 
2007, hvor Gjern, Them og Kjellerup 
blev sammenlagt med Silkeborg, var 
én af  den slags udfordringer, som 
Aase Krag-Petersen er glad og stolt 
over at have arbejdet med.  

Når Aase Krag-Jensen ikke har 
travlt med sit frivillige arbejde, 

nyder hun at slappe af  hjemme og 
sætte en grammofonplade på og fyl-
de sin lejlighed med klassisk musik, 
og »gerne de store som Beethoven, 
Bach og Tchaikovsky og den slags«, 
lyder meldingen. 

Aase Krag-Petersen mistede 
for tre år siden sin mand gennem 
mange år, mand, Hans-Ejner Krag-
Petersen. Parret fik sammen to børn, 
datteren Rikke, der bor i København, 
og Thomas Krag-Petersen, der bor 
i Silkeborg. 
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 | Aase Krag-Petersen er medlem af centerledelsen på Rosengårdcentret i Silkeborg og er desuden kontaktperson i en samværsgruppe, hvor man kan komme og 
tale med hinanden om det, som er svært i livet. Selv har hun altid været handlekraftig og en igangsætter, ikke mindst når det handler om at forbedre kvinders og 
pigers vilkår i verden.

Med fokus på det aktive seniorliv 

 »Når der er krig i 
verden, som vi 
lige nu oplever 
det i Ukraine, er 
det altid kvinder-
ne og børnene på 
flugt, som er de 
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udsatte
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