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Kære venner af nødhjælpen! 
 

Alle os i nødhjælpen ønsker at sige tak for jeres støtte og hjælp med at holde hjulene i gang. Dette år 

synes vi har krævet større kraft men også mange lyspunkter fyldt med glæde og taknemlighed til jer 

trofaste støtter. Tak til Gud som giver os styrke til at fortsætte med nødhjælps-arbejdet.  

Som medlem og giver har du været med til at sende al slags nødhjælp til Rumænien, Polen, Estland, 

Litauen, Letland, Ukraine, Belarus og Moldavien. Mange mennesker har sendt taknemmelige hilsner og 

bønner op for gaverne, de har fået. Så kære læsere jeg ville ønske, at I kunne se den taknemlighed, der 

stråler ud fra dem, der har modtaget nødhjælpen. Stor tak for midlerne uden dem kunne vi ikke formidle 

og sende transporterne af sted. Det er dyrt, men de har brug for hjælpen. Så tak for hver en gave. Mange 

bække små gør en stor å – det er hele forskellen. 

I sidste blad nævnte jeg, at vi skal have 300 medlemmer, for at kunne bibeholde vores fradrag hos SKAT. 
PT har vi 250 medlemmer, men vi mangler stadig 50 for at ramme skæringsgrænsen. Så mange tak om I 
vil hjælpe os, kære venner, med at nå op på de 300 medlemmer inden årets udgang. Det koster kun 
16,67 kr. pr. måned at være medlem - i alt 200 kr. om året. 
 
På vegne af Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares  og vore samarbejdspartnere overbringer jeg en stor tak for 
al jeres generøsitet og støtte i år . Vi ønsker jer alle en dejlig adventstid samt en rigtig velsignet jul og et 
godt nytår. 
 
 
Med kærlige tanker, 
 
Helene Aas, fmd. 
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Mine oplevelser fra nødhjælpstur til Rumænien 

Denne september sendte vi to sættevogne til Rumænien. Jeg var med på den sidste tur. Det er snart 6 

år siden, sidst at jeg var med. Så jeg var meget spændt på turen (pga. sygdom har jeg ikke været med). 

Hvor er der sket meget. Den nye borgmester i Ocna Mures har gjort en indsats for at forbedre mange af 

forholdene. For eksempel er vejene blevet asfalteret, og flere steder er der lagt fortov. Der var også lagt 

nye vandrør, så nu har indbyggerne vand døgnet rundt, og det er ikke okkerfarvet mere. Men byen 

mangler stadig virksomheder, så der er mange fattige pga. jobmangel. Borgmesteren er derfor meget 

taknemlig for nødhjælpen fra Danmark, som spiller en meget stor rolle. 

På børnehjemmet er børnene vokset op og nye er kommet til. En del er rejst på skole i storbyen Cluj, 

hvor de bor på gymnasiet. Om formiddagen tjener de penge ved at gøre sportspladser/haller rene, og 

om eftermiddagen studerer de. Børnehjemmet støtter de unge med lommepenge, tøj, sko og fødevarer 

for at hjælpe dem. Flere af de store piger, som var under uddannelse til damefrisør, er også færdigud-

dannet nu og arbejder i andre byer. Nogle af drengene var i gang på træværkstedet på børnehjemmet 

med at lave fuglehuse til videre salg, da vi var på besøg. Det er så dejligt at se, at de alle sammen er i 

gang. En del af de større børn på børnehjemmet skal på gymnasiet til næste sommer. Derudover er nogle 

af de ældste piger og drenge blevet gift og er rejst til hhv. Italien, Frankrig, England og Tyskland.  Men 

selv om de er bosat i udlandet, vender de tilbage til børnehjemmet i deres sommerferie, for de føler, at 

det stadig er deres hjem. Det er dejligt at se.  

Da vi var på besøg, havde børnehjemmet netop fået en lille pige på 3 år. Hun 

var en skøn, lille pige, der kunne sno dem alle om sin lillefinger. Hun havde i 

løbet af tre dage adopteret Adela, lederen af børnehjemmet, som sin mor, og 

Ortilo, chefen på børnehjemmet, som sin far, og det holdt hun fast i. Inden 

den lille pige kom til børnehjemmet, havde hun set sin mor stikke sin stedfar 

ihjel med en kniv. Da moren blev fængslet, forsøgte hendes biologiske far at 

passe pigen. Han anbragte hende hos sin egen mor, der var alkoholiker, fordi 

han selv arbejder i udlandet. Men det gik ikke. Bedstemoren kunne ikke passe 

pigen. Så faren gav børnehjemmet sin datter. Det var pigen helt indforstået med. Nu er hun børnehjem-

mets ”lille skat”, der bliver forkælet og krammet. Så lige pludselig har hun 28 større søskende, der er så 

glade for hende.  
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Jeg skrev om nogle søskende, som ankom til hjemmet for godt et halvt år siden. De havde levet på gaden 

inden. Det var svært, især for drengen på 12 år, at lade være med at ryge og drikke. Hver gang der var 

lidt spændinger eller nervøsitet, så kommer trangen til en smøg eller en øl op i ham. Han har brug for 

ekstra meget omsorg. Han fortalte, at han havde meget svært ved engelsk i skolen. Så læreren forlangte, 

at en medarbejder fra børnehjemmet skulle deltage i timen. Drengen ønsker virkelig at kunne opføre sig 

ordentligt, men han har svært ved at være stille i timen. Så han fortalte os, at han har sat gaffa tape over 

sin mund for at det skulle hjælpe ham med at tie stille. Ja, livet er ikke altid lige nemt for disse børn.  

Alle børnene har en time fri efter skole, hvor de får boller og kakao og lidt frihed. Ellers kommer der 

lærere og hjælper dem med lektier i en lektiecafe, der opdelt mellem de små og store klasser, så børnene 

kan indhente den forsømte skolegang. For mange af børnene har ikke gået i skole før de kom til børne-

hjemmet.  

Vi traf også Nico Gatea. Han og alle medarbejderne sender mange hilsner med hjertelig tak for alt nød-

hjælp. Det gør en stor forskel i hverdagen. 

Kærlig hilsen  

Helene 

 

Sidste nyt fra Polen 

Vi er netop hjemkommet fra Lublin i Polen. Her mødtes vi med vores samarbejdspartnere, Ronald Ga-

brielsen og Marek Charis, der har et team af frivillige, som hver fredag uddeler 200 kasser fødevarer til 

mennesker, der lever under kummerlige forhold. Fødevarerne hentes i en fødevarebank hvor alle for-

retningerne i byen kan donere alt, der har kort udløbsdato. Vores samarbejdspartnere henter maden og 

pakker den i 200 portioner. Alle er herefter velkomne i kirken med sang og musik og samtaler m.m.  

  

Ofte kommer der så mange mennesker, at der er lange køer udenfor. De har været nødt til at åbne kirken 

i andre hverdage også, fordi folk har brug for samtaler. Flere af disse mennesker er så glade for hjælpen, 

at de nu er blevet en del af fællesskabet og derved har fået nye venner. Flere er således også begyndt at 

hjælpe til med nødhjælpsuddelingen. Det rørte os meget at se deres iver og glæde for hjælpen. Vi med-

bragte alle slags kager, så de har nok til årets juleuddeling. Tak kære venner fordi I vil støtte nødhjælpen 

og være med til at glæde mennesker i nød. 
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Bestyrelse 
SBN Bestyrelse består af: 

Formand: Helene Aas, Frijsenborgvej 25, 7400 Herning. Mobil: 40270990, e-mail: lene@godcares.dk    

Næstformand: Søren Kibsgård, Fjelstervangvej 24, Haunstrup 7400 Herning. Tlf.: 97161658 

Kasserer: Sonja Lauesen, Porsvænget 34 1. th., 7400 Herning. Tlf.: 97123772 

Sekretær: Meik Aas, meik@godcares.dk 

Medlem: Henrik Bækgård 

Nyhedsblad og PR: Meik Aas-Hansen. Mobil.: 22200079, e-mail: meik@godcares.dk  

Fadderskab: Betty Sørensen. E-mail: betty1935@live.dk   

 

Husk at melde adresseændring 

Send gerne din nye adresse på SMS, via brev, eller kontakt os gerne på tlf.: 40 27 09 90, så vi fortsat kan 

sende nødhjælpsbladet til dig. Vi har rigtig mange breve, som kommer retur pga. forkerte adresser, og 

det er vi kede af. Kender du nogen, der er flyttet, eller er du selv flyttet? Så giv os meget gerne besked.  

Hjælp os til ikke at miste SKATs fradragsordning 
 

TAK til JER, som allerede har doneret 200 kr.  I er registreret på vores liste. 

For at vi fortsat kan tilbyde skattefradrag for gaver til nødhjælpsarbejdet, kræver SKAT, ifølge ligningslo-
ven § 8a og § 12, stk. 3., at vi skal have et bestemt antal givere pr. år, som donerer 200 kr. og derover.  

PT mangler vi 50 nye medlemmer for at opfylde dette krav.  

Tusind tak om I vil være med til at opfylde kravet fra SKAT om at være 
mindst 300 medlemmer i 2018! 

Giv gerne din gave via Sydbank: Reg nr. 7700 Konto nr.: 1123819  
eller Danske Bank girokort 582-9380. 

Du kan også give via MOBILEPAY på tlf. nr.: 40270990 
Husk navn og CPR. nummer på din indbetaling.  

 Det trofaste læssehold. 
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