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Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd! 
Vi har hårdt brug for flere frivillige hjælpere til opsamling af tøj, sko, 

hospitalsudstyr mv. og sortering og læsning af nødhjælp.  
 

Sdr. Bork Nødhjælp:  Haunstrup Pakkehal: 

Nødhjælpsterminalen V. Søren og Dorte Kibsgård 

Navervej 2, Sdr. Vium            Fjelstervangvej 24, Haunstrup 

6893 Hemmet 7400 Herning 

 

Tlf. 40 27 09 90 Tlf. 97 16 16 58 

Åben efter aftale Åben efter aftale 

 

 
 

Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er en selvstændig, 

kristen nødhjælpsorganisation, der har eksisteret 

siden 1992. Foreningens formål er at yde 

almenyttig humanitært hjælpearbejde og andre 

former for støtte. 

 

Vi bygger på næstekærlighed & hjælp til selvhjælp  

 

Vi støtter velfungerende nødhjælps-organisationer i 

Rumænien, Litauen, Estland, Belarus og Zambia.  

 

Alle medarbejdere i Sdr. Bork Nødhjælp er frivillige 

og ulønnede. Det økonomiske grundlag bygger på 

gaver fra private, institutioner, virksomheder og 

fonde. 

Klik venligst ind på Godcares.dk og se video, 

billeder og læs mere om nødhjælpsarbejdet.  

 

Nyhedsbladet udsendes 4 gange årligt til 

medlemmer og støttepartnere.  

HUSK at meddelelse din nye adresse hvis du flytter. 

 

Alle midler går ubeskåret 

til mennesker i nød. 

Tusind tak for din gave – 

Gud velsigne dig. 

Nyhedsbladet er gratis, men arbejdet drives ved  

frivillige gaver, som venligst indbetales på: 

   

GIRO 582 – 9380 

Sydbank Nr. Nebel Reg. nr. 7700 

Konto nr. 112381-9 

 

 

 

SBN Bestyrelse: 

Helene Aas 

Frijsenborgvej 25,  

7400 Herning. 

Mobil. 40270990 

lene@godcares.dk 

 

Næstformand 

Søren Kibsgård 

Fjelstervangvej 24, 

Haunstrup  

7400 Herning 

Tlf. 97161658  

 

Kasserer 

Sonja Laugesen 

Rugvænget  33,  

7400 Herning 

Tlf.: 97123772 

 

Medlem og indsamler 

Bjarne Aas 

 

Medlem 

Henrik Bækgård 

   

Nyhedsblad & PR 

Meik Aas-Hansen 

meik@godcares.dk 

Tlf.: 22200079 

 

Fadderskab 

Betty Sørensen 

betty1935@live.dk  

 

 

 

http://godcares.dk/
mailto:lene@godcares.dk
mailto:meik@godcares.dk
mailto:betty1935@live.dk


               
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her ses lederen af nødhjælpsprojekterne og præst Nico Gatea i færd med  

aflæsning af transport med bl.a. nyt regntøj fra Danmark.    
 

Stadig behov for nødhjælp 
Er der stadig behov for nødhjælp til de udsatte områder i Rumænien?  

Svaret er JA! 
Sønder Bork nødhjælp vurderer hver gang vi modtager nødhjælp hvem der bedst 

mulig kan få gavn af nødhjælpen. De økonomiske forhold er stadig ikke gode i de 

udsatte områder i Rumænien – høj arbejdsløshed, stigende leveomkostninger og 

inflation gør det ofte svært for børnefamilierne at få det til at løbe rundt 

økonomisk. Disse forhold påvirker levestandarden og det er derfor vi kører 

nødhjælp til Rumænien. Her er behov for hjælp til selvhjælp. Vi følger nøje de 

forskellige hjælpeprojekter i Rumænien via besøg og løbende opdateringer. Vi får 

tilbagemeldinger om hvor stor en forskel nødhjælpen gør via hjælp til selvhjælp. 

Vi får også tilbagemeldinger om at der fortsat er behov for nødhjælp i de udsatte 

områder vi støtter.  

 

Børnene har brug for din støtte 

Vi støtter 500 børn fra familier der har det 

svært økonomisk og socialt. Nødhjælpen 

kombineret med hjælpecentrene fungerer 

som en effektiv støtte med tøj, sko, tæpper, 

mad, skoleundervisning og næstekærlig 

omsorg. Igen og igen har vi set den positive 

effekt nødhjælpen har haft på børn fra 

kummerlige forhold. Gennem årene har vi set 

frugten af børn der vokser op, får uddannelse 

og en del af dem er i arbejde i dag. Vi ser også 

hvordan disse unge i dag selv rækker ud via projekterne til børn der har det 

svært. Børnene er meget taknemmelige for al hjælpen fra Danmark.  

Bespisningscentrene kan rumme 500 børn ad gangen.  Vær fortsat med til at 

støtte børnene – Rumæniens fremtid. 
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2 transporter til Rumænien 
I juli kørte Sønder Bork nødhjælp to vellykkede transporter til Rumænien.  

Vi mødte stor taknemmelighed for de to nødhjælpstransporter.  

 

Sokker og vinterstøvler 

Transporterne indeholdte blandt andet nye og brugte sokker og vinterstøvler. 

Medarbejderne uddelte sokker og sko til alle børn i Silivas landsby området. De 

fleste forældre har ikke råd til at købe sko til børnene og familien deles så om de 

få par sko de har - Vi ser derfor mange af børnene komme til bespisningscentret 

med sommersko de har lånt af deres forældre. Vintersko er vigtige i de kolde 

rumænske vintre med ned til 28 minus grader.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommersko til alle børnene 

Hver sommer kan vi give ca. 500 børn to par sko.  

Vi modtager løbende mange nye og brugte sko fra 

Danmark via transporterne, som kommer i løbet af 

året. De frivillige medarbejdere står for uddelingen 

som foregår på bespisnings- og hjælpecentrene 

hvor voksne, børn og teenagerne selv må vælge 

selv de sko, de kan passe og lide. Sko-uddelingen 

foregår helt uden problemer i lokalområdet omkring 

Ocna Mures og når endda til andre områder i 

Rumænien. Vi bringer en stor tak fra børn og 

voksne til alle jer der giver jeres sokker og sko. Har 

du et par sko, støvler eller tøj i overskud som du 

ikke bruger så overvej om der skal ryddes op i 

garderoben. Det du ikke bruger kan være med til at 

bringe stor glæde og taknemmelighed blandt 

mennesker i nød. Al nødhjælp afleveres venligst til 

Sdr. Bork nødhjælp. – Tak. 

4 



               
 

 

 

Stor uddeling i Estland   
De frivillige hjælpere i Estland har travlt med at række ud til børnefamilier, ældre 

og hjemløse.  

 
 Her ses uddeling af mad og tøj til over 300 i Valga, Estland. 

 
Hver uge hjælper Margus Malleus og sine frivillige 

hundredvis af børn fra belastede boligområder i 

Valga. Teamet tager ud i boligområderne og 

arrangerer aktiviteter for børn samt tager hånd om 

børnene. Nødhjælpen i form af mad, tøj og sko fra 

Sdr. Bork nødhjælp uddeles i ”childrens church” hver 

søndag. 

 
 

 

 

 

Behov for august transport 

Vær med til at støtte august transporten med tøj, sko, tæpper og midler. ”Nøden 

tager til på grund af krisen, overgangen til Euro og arbejdsløshed og vi ser derfor 

en stigning i familier der mister alt. Vi har travlt med nødhjælpsarbejdet og det 

går rigtig godt. Der er behov for mere tøj og midler til en kommende 

nødhjælpstransport i august,” siger Margus Malleus.  
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Nødhjælp til alle 

Vi forsøger at tage hånd om den enkelte vi møder og nødhjælpen når derfor 

både til børn, børnefamilier, syge, handicappede, arbejdsløse, hjemløse og de 

ældre, siger Margus. 

 

 

 

     

     

 

 

 

 
Her ses en børnefamilie 

som netop har modtaget 

varmt vintertøj og mad. 

 

Nødhjælp til hjemløse 

Hjælpearbejdet blandt de hjemløse er ofte den eneste kontakt de har til 

omverdenen. ”Takket være jer når vi også ud til hjemløse med tæpper, tøj og 

sko. Nødhjælpen er en succes blandt Valgas hjemløse.” 

 

 

 

 

 
 

 

Her ses uddeling af tøj og  

mad til en hjemløs mand 

der er rørt til tårer over at  

nogen har omsorg for ham. 

 

 

 

De frivillige på Margus team har et stort opsøgende omsorgsarbejde i udsatte 

områder i Estland og Letland. Over tre hundrede møder op for at få hjælp foran 

kirken som er et blandt flere steder hvor nødhjælpen uddeles. ”Vi deler ikke bare 

nødhjælpen ud, vi tager imod alle der kommer uanset hvordan de har det og 

forsøger at hjælpe så godt vi kan. Vi er derfor så taknemmelige for jeres hjælp 

der er en stor støtte i en svær tid. Det giver mening at række ud med nødhjælp 

og næstekærlighed når man ser folks taknemlighed og glæde, siger Margus.  
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Adresseændringer til nyhedsbladet 
Nyhedsbladet udsendes 4 gange årligt til medlemmer og støttepartnere.  

Har du fået ny adresse? Fortæl os venligst hvis du flytter og fortsat ønsker at 

modtage nyhedsbladet. Vi har mistet 50 abonnenter på grund af 

adresseændringer. Kender du nogle som ikke har modtaget nyhedsbladet kan 

det skyldes adresseændringer. Ring venligst til Meik på tlf. 22200079 eller 

email ændringer til meik@godcares.dk  

Oplys gerne dit tlf. nummer til brug ved evt. adresse problemer. På forhånd tak.  

 

Tøj og sko i overskud? 

Hvis du har tæpper, tøj og sko i overskud tager vi gerne imod det i 

nødhjælpsterminalen eller i pakkehallen.  

 

Sdr. Bork Nødhjælp:  Haunstrup Pakkehal: 

Nødhjælpsterminalen V. Søren og Dorte Kibsgård 

Navervej 2, Sdr. Vium            Fjelstervangvej 24, Haunstrup 

6893 Hemmet 7400 Herning 

 

Tlf. 40 27 09 90 Tlf. 97 16 16 58 

HUSK: Du kan altid aflevere tøj i containeren i Sdr. Vium og i indhakket ved 

pakkehallen i Haunstrup. På forhånd tak! 

 

Bliv hjælper 

Det giver godt humør og god kondi at hjælpe til  Sønder Bork nødhjælp. Vi har 

brug for ekstra indsamlere som kan indsamle nødhjælp på de forskellige ruter i 

Jylland. Der vil være mulighed for oplæring.  Vi har også brug for ekstra hænder 

når tøjet sorteres og lastbiler læsses. Ring og hør nærmere på tlf. 40 27 09 90. 

Få et sponsorbarn for 150.- pr. måned 
Ved at sponsorere et barn investerer du i den næste generation, børnene. 

Barnet bliver en del af et hjælpeprogram der følger barnet fra hjem til 

bespisningscenter og skole. Barnet får tøj, sko, skolematerialer mv.  

Barnet bliver tilset ved frivilligt lægeteam som sørger for at sundheden er i 

orden. Barnet lærer også kreative sider af sig selv at kende via 

bespisningscentret som minder om et fritidshjem.  

Ring gerne og hør mere på tlf. 40 27 09 90. 
- Udfyld navn, adresse, tlf. nr. og email og skriv til: 

Sdr. Bork Nødhjælp, Frijsenborgvej 25, 7400 Herning.  

- eller email dine oplysninger til Betty Sørensen betty1935@live.dk  
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Afsender: 

Sdr. Bork Nødhjælp 

 Frijsenborgvej 25                 

7400 Herning  

ID NR: 47.742 

                            

Gør en forskel – giv en gave i dag 

 
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er Told/skat  

godkendt iflg. ligningsloven § 8 A, og § 12, stk. 3. 

§ 8 A: 

Oplys dit CPR nummer i 2012 og få fradrag i skat fra første krone du 

indbetaler til Sdr. Bork (jf. § 8A). 

Det maksimale fradrag er fortsat 14.500 kr. 

 

Forpligtelseserklæring – gavebrev § 12, stk. 3 

Du opretter en 10-årig kontrakt på et fast beløb eller en %-sats efter egen 

indtægt brutto/netto.  

 

Testamente 

Du kan testamentere din gave til Sdr. Bork Nødhjælp.  

Har du spørgsmål ring venligst på tlf. 40 27 09 90. 

Vi er dybt taknemlige for alle gaver og medlemmer. 

 
 
 

Tilmelding til skattefradrag 
 

Navn: _____________________________________ 

 

 

Adresse: ___________________________________ 

 

Post nummer: ______________________________ 

 

Cpr-nummer: _______________________________   

 

Skemaet udfyldes og sendes til: 

Frijsenborgvej 25 

7400 Herning 
 

 

Bpost 

 
 


