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Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp 
Nødhjælpsblad nr. 80 - oktober 2017 

  
 

Kære venner af nødhjælpen,  
 
En lille, kærlig efterårs- og julehilsen til alle vore læsere, som på den ene eller anden måde er en del af 
nødhjælpen. TAK for midlerne, som gjorde, at vi var i stand til at sende to nødhjælpstransport af sted i 
oktober. Den første blev sendt til Estland og er vel ankommet. Derudover er Bjarne og vores svigersøn, 
Mads, netop vendt hjem efter have kørt en vellykket, transport til Rumænien.  
 
Tak til alle frivillige hjælpere, tak til private og virksomheder, der har givet gaver og nødhjælp. Tak til 
alle medlemmer, som står sammen med os. Tak til alle jer trofaste sponsorer i fadderskabs- og bespis-
ningsprojektet. Som medlem og giver til Sdr. Bork Nødhjælp er du med hver gang der rækkes ud. I 
2017 var du bl.a. med til: 
 

 At sende tøj, sko og tæpper til uddeling i Rumænien, Estland, Litauen og Ukraine 

 Sponsorprojekt i Rumænien 

 Mad og midler til bespisningscentre og skoleundervisning 

 Tøj, sko, mad og møbler til børne- og babyhjem 

 Hjemmehjælp til ældre mennesker 

 Uddeling på hospitaler og plejehjem 

 Omsorgsarbejde med hjælpeprogrammer i landsbyer 

 Skoleudstyr og hjælpemidler til skoler og andre offentlige institutioner 
 
Dette er blot et udpluk af de områder, hvor nødhjælpen er blevet brugt i år – takket være enhver, der 
har bidraget til årets resultat. Hver omsorgsfuld hånd og tanke tæller. Vi glæder os til et godt samar-
bejde i 2018. Tak til Gud som gjorde det muligt at fortsætte arbejdet i næstekærlighed. Al ære til Ham. 
 
Selv om vi kun er i slutningen af oktober, nærmer december sig hurtigt. Vi begynder derfor allerede nu 
med forberedelserne til årets juletransport, som I kan læse mere om i brevet. Jeg vil gerne ønske jer 
alle et dejligt efterår og en rigtig god jul, når den tid kommer.  
 
Med kærlige tanker, 
 
Helene Aas, fmd. 
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Billederne er fra seneste transport til Rumænien. Tv. ses børn med huer doneret af Alice fra Esbjerg, som har 
strikket 200 stk. Th. jubler børnene, fordi de har fået syltetøj og kage. Alle gaver gør en forskel og bringer glæde.  
 

 

Indsamling til juletransporten 2017 er gået i gang            
 
Hos Sdr. Bork Nødhjælp er forberedelserne til årets juletransport til Rumænien så småt gået i gang. 
Der er nemlig travlhed i hjælpeproekterne i Rumænien med bespisning og uddeling samt klargøring 
til årets juleuddeling. Vi vil gerne køre transporten inden december, hvor frosten for alvor bider fast. 
 
Bjarne og Mads er som nævnt lige kommet hjem fra Rumænien, hvor seneste transport blev modtaget 
med stor glæde. Nødhjælpslagrene var nemlig i bund, så der var stort behov for mere nødhjælp. Men 
inden vi når december, vil disse lagre være tømt. Behovene vokser i takt med at flere får hjælp, derfor 
begynder vi i Sdr. Bork Nødhjælp at forberede juletransporten allerede nu, så vi kan køre den i løbet af 
november. Den kolde vinter står nemlig for døren med temperaturer helt ned til minus 30 grader C.  
 
Så hvis I, kære læsere, har lyst til at være med til at bringe en julegave til familier, ældre og enlige, der 
har det svært, tager vi meget gerne imod nødhjælp. Det kan være, at du har et par støvler, sko eller tøj 
og legetøj i pæn stand, som ikke bliver brugt. Så er det en god anledning til at få ryddet op. Det, du ikke 
bruger mere, kan nemlig være med til at brnge stor glæde og taknemlighed blandt mennesker i nød. Al 
nødhjælp og julegaver må I meget gerne aflevere til Sdr. Bork nødhjælp. 
 
Tak om I vil hjælpe os, og gøre denne jul til noget helt særligt for mennesker, der ikke har andet håb.  
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Nyt tiltag hos frisøren 
 

Lidia Sfechis frisørsalon åbner nu dørene 

for fattige børn og tilbyder gratis behand-

ling. Tiltaget sker i samarbejde med organ-

sationen, Den Gode Samaritaner. 

 

I de sidste par år har Lidia været med til at 

give mange af de ældste børn fra børne-

hjemmet ,The Scantuary en frisøruddannelse. 

Men nu starter hun endnu et nødhjælpspro-

jekt op, som kommer de fattigste familier til 

gode.  Salonen tilbyder nu, flere gange i ugen, 

gratis klipning og luse-kur til fattige børnefa-

milier. Det er et tiltag, som skal hjælpe børne-

ne til at få bedre vilkår i hverdagen.  

 

- Lus er en stor udfordring i de fattige områder. Forældrene får hverken klippet deres børn eller 

behandlet problemet. Det er synd for børnene, som jo er meget generet af lus. Fattige familier har 

ikke råd til at betale, så al behandling er selvfølgelig gratis, siger Lidia. 

 

Da børnene bor i landsbyer uden for Ocna Mures, har Lidia indgået et samarbejde med Den Gode 

Samaritaner, som sender busser ud i lokalområderne for at hente børnene. 

 

- Vi sørger for at hente og bringe børnene, så transporten ikke skal være en forhindring. Samtidig 

giver vi også børnene mad i vores bespisningscentre, hvor der desuden er aktivitetstilbud samt 

gode bad- og toiletforhold, siger Lidia. 

 

 
20 års nødhjælpssamarbejde med Litauen 

Det er nu 20 år siden at Sdr. bork Nødhjælp indgik et samarbejde med organisationen, Leviticus, i 

Litauen. I den anledning er vi blevet inviteret til jubilæum den 28/10 i Vilnius. Det har vi takket ja til og 

vil i den forbindelse se nogle af de projekter, som vi har været med til at støtte gennem to årtier. 

Tusindvis af mennesker er blevet hjulpet med dansk nødhjælp gennem årækken og har fået håb midt i 

håbløshed og fortvivelse. Vi ser frem til at mødes med vores samarbejdspartnere og vil fortælle om 

turen i næste brev. 
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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: Yvonne An dreasen, yvonne@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 adres-

ser, 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 lignings-
loven § 8a og § 12, stk. 3., at vi skal have et bestemt antal givere pr. år, som donerer 200 kr. og der-
over.  PT mangler vi givere for at opfylde dette krav. Tusind tak om I vil være med  til det.  
 

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

Du kan også give via MOBILEPAY på tlf. nr.: 40270990 
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