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Kære venner af nødhjælpen! 
 
 
Så er tiden kommet til en lille forårshilsen.  
Ud af mit vindue i stuen kan jeg se, at vintergækkerne er brudt op af 
den kolde muld. Det er friske tegn på, at et nyt år er på vej. Med disse 
linier vil jeg sige tusind tak for det gamle år, hvor vi havde den glæde 
at hjælpe tusindvis af mennesker i østeuropa med tonsvis af nødhjælp. Alle disse 11 transporter har 
bragt oceaner af taksigelse tilbage til jer, som var med til at hjælpe os med gaver, midler, læsning og 
samarbejde. Uden jer var det ikke muligt at drive nødhjælpsarbejdet. 
 
I december var der rigtig mange, som valgte at blive medlem ved at betale 200 kr. og derover. Så vi kom 
godt og vel i mål med at nå EUs fastsatte antal på 300 personer, for vi rundede nemlig 411 medlemmer. 
Det er flot! Tak til jer alle, der har bakket op om nødhjælpen. Vi håber, at der også kommer flere 
medlemmer til i år. 
 
Vi har nu sendt årets første transport afsted. Den er kørt til Estland, men det var ikke ude vanskligheder. 
Først brød lastbilen sammen i Tyskland, og de måtte skaffe en ny trækker. Forsinkelsen gjorde så, at de 
ikke nåede færgen i Kiel til Estland. Da lastbilen endelig ankom til Valga, var der så meget sne, at de 
måtte leje en gravko til at trække den det sidste stykke vej. Vores samarbejdspartner, Margus Malleus 
skrev, at de var utrolige glade for at modtage den forsinkede juletansport. Han var så glad, at han næsten 
ikke kunne få armene ned igen.  
 
I denne uge læsser vi en lastbil til Litauen, og vi håber på, at indsamle nok nødhjælp til at sende en lastbil 
til Rumænien om nogle uger. Den kommer vi selv til at køre. 
 
Her i begyndelsen af året, har vi modtaget mange, flotte gaver bl.a. fra Sunds teltudlejning. Det tænker 
vi at donere til Estland, da Margus er ved at starte et center op for de hjemløse og fattige. Så det er skønt 
at kunne sende borde, stole og service med denne transport. Herren er så god ved os, og han har hjulpet 
os igen og igen med sin omsorg. 
 
Tusind tak til jer alle sammen for hjælpen og støtten i 2018. Vi glæder os til at se, hvad 2019 kommer til 
at byde på. På vegne af Sdr. Bork nødhjlælp og vores samarbejdspartnere sender jeg en varm 
forårshilsen. 
 
Med kærlige tanker, 
 
Helene Aas, fmd. 
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Nyt fra projekterne i Valga, Estland 

 

Kære venner i nødhjælpen, 

Vi er meget taknemlige for den sidste sending nødhjælp, I sendte til os. I dag 

besøgte jeg en familie på fem i Valga. De bor under meget kummerlige forhold 

og lever under fattigsomsgrænsen. Jeg uddelte noget af nødhjælpen fra 

Danmark til dem, og det bragte stor glæde. Især børnene blev ellevilde, da de så 

alle chokoladekagerne. Der er nemlig ikke penge til luksus som søde sager hos 

familien. 

Udover denne ene familie, har vi delt rigtig mange kager ud til andre fattige 

mennesker. Alle har modtaget gaverne med stor taknemlighed og sender mange 

takkehilsner til jer fra Danmark, som har udvist stor generøsitet. Af hjertet tak. 

Nu er der ikke lang tid til at foråret står for døren, og efter meget slid og hårdt renoveringsarbejde, kan 

vi endelig åbne hangaren som et nyt nødhjælpscenter, hvor vi vil hjælpe flere nødlidende mennesker. 

Det var en fantastisk ide og en stor hjælp, at I sendte alle de stole til os. Fordi en af butikkerne I bycentret 

er lukket, og jeg har tænkt på at åbne en ny kirke der. Når vi hjælper det lokale samfund, tiltrækker det 

en masse, skønne mennesker, der gerne vil være en del af en ny kirke.  

Den bygning som Lene og Bjarne så, under deres sidste besøg, bliver et 

hjælpecenter i lokalsamfundet. Den ligger midt imellem Estland og Let-

land. I øjeblikket kommer der folk fra begge lande for at modtage nød-

hjælp – og ved at hjælpe dem, bringer det os et skridt tættere på at etab-

lere den nye kirke. 

Da jeg kørte ud på landet i dag for at hjælpe nødlidende, mødte jeg flere 

mennesker, som gerne ville være en del af nødhjælpsarbejdet. Det be-

tyder, at jeg nu får mulighed for at række ud til endnu flere områder, fordi jeg får flere hjælpere.  

Så vi tager imod al jeres nødhjælp fra Danmark med åbne arme. Jeg vil også gerne takke for alle teltene. 

De er så flotte og kan rumme mange mennesker. Vi kommer helt sikker til at bruge teltene til børnear-

bejde denne sommer. Tusind tak for alt! 

De varmeste hilsner  

Margus Malleus og teamet i Valga 
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Nyt fra børnehjemmet i Rumænien 
 
 

 
På børnehjemmet i Ocna Mures, Rumænien, er alle kommet 
godt ind i det nye år. Der blev holdt en nytårsfest for 
børnene, og de kunne nyde en dejlig ferie bagefter, inden 
skolen startede igen. 
 
De ældste børn studerer flittigt og en enkelt er ved at tage 
kørekort. Det er meget vigtigt for børnenes fremtid, at de 
passer skolegangen og laver deres lektier, så de kan komme 
på gymnasiet og senere tage en  vidergående uddannelse. 
 
 

 
Udover skolegangen deltager børnene i forskellige aktiviteter. Nogle 
synger henne i kirken, dyrker sport, leger med legetøj fra Danmark, som 
pigerne på billedet, eller deltager i madlavning og bagning. Det er alt 
sammen med til at skabe sammenhold, hygge i hverdagen – og ikke 
mindst giver det børnene en skøn barndom.   
 
Børnehjemmet er deres familie, og børnene giver åbenlyst udtryk for, 
at det er deres hjem. De elsker at være der og vil ikke tilbage til de 
kummerlige forhold, de kommer fra.  
 
Det er så skønt at høre og se, hvordan børnene trives, og derfor vil vi i 
Sdr. Bork Nødhjælp gerne fortsætte med at støtte børnehjemmet i 
Rumænien. Tak om I også vil være med til at give disse børn en fremtid.  

 
 
Vi overbringer en stor tak til jer fra alt personalet og ledelsen, 
som er dybt taknemmelige for jeres generøsitet. Uden jeres 
gaver, nødhjælp, sponsorater og midler, kan dette sted ikke 
løbe rundt. 
 
Næste transport fra Danmark bliver læsset om nogle uger, 
som vi selv kører derned. Vi glæder os til at besøge 
børnehjemmet og fortælle jer om vores tur i næste 
nyhedsbrev. 
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Husk generalforsamling 
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares afholder den årlige generalforsamling fredag den 5/4– 2019 klokken 

19:00 på Frijsenborgvej 25, 7400 Herning. Der bliver serveret kaffe og kage i anledningen. Indkomne 

forslag skal være formanden Helene Aas i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.  

Vel mødt! 

 

Oprydningsdag i nødhjælpshallen 
 
Vi vil gerne invitere jer alle sammen til en praktisk og hyggelig dag ude i nødhjælpshallen i Sdr. Virum 
lørdag den 6/4-2019 kl. 9.00. Vi starter med kaffe og rundstykker, og bagefter går vi i gang med 
oprydning ude som inde i nødhjælpshallen. Vel mødt! 
 
 
 

OBS – Husk at melde flytning til os 
 
Det vil være en stor hjælp, hvis I vil være så søde at melde flytning til os, så vi kan få oprettet jeres nye 
adresse i vores database. Ellers kan vi ikke sende nyhedsbrevet til jer. På forhånd mange tak. 
 
 

Følg os gerne på Facebook og LIKE vores opslag 😊 

 

HUSK at oplyse dit navn og CPR.NR. ved pengegaver. 

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.  


