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Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp 
Nødhjælpsblad nr. 81 – februar 2018 
 

 
 
 
Kære venner af nødhjælpen,  
Så er vi godt i gang med det nye år, og selv om frosten stadig bider udenfor, så er det dejligt at kunne 
se tilbage på sidste år, hvor vi sendte 14 sættevogne af sted med hjælp fra Danmark. Sidste år 
udviddede vi vores arbejde med at sende transporter via Rumænien til Ukraine, og det fortsætter vi 
med i år,  fordi nøden er stor i Ukraine pga. krigen. 
 
Da Bjarne kørte til Rumænien med den seneste transport, havde han store problemer på grænsen til 
Ungarn-Rumænien, fordi der var kommet nye regler. Han manglede et dokument på, at tøjet var fri for 
utøj. Det certifikat har vi sørget for at få til næste transport.  
 
Jeg ønsker at sende jer en hjertelig tak for alle de økonomiske gaver, der er blevet doneret, så vi kan 
sende dejlige gaver af sted til nødlidende mennesker så hurtigt som muligt. Uden den store hjælp, vi 
modtager fra vores trofaste bidragydere, genbrugsbutikker og private gaver, var vi ikke i stand til at 
sende alle de fyldte transporter af sted. Hver transpor som bringer håb, hjælp og ikke mindst glæde til 
mennesker, der lever i dyb fattigdom. 
 
Tak til jer alle, der hjælper os med at fylde og læsse sættevogne med fantastiske gaver, tøj, sko, 
tæpper, legetøj, fødevarer og meget mere. 
 
På vegne af modtagerorganisationerne i Rumænien, Litauen, Estland og Ukraine overbringer jeg en 
stor tak til alle, som, på den ene eller anden måde, bidrager til at hjulene i Sdr. Bork Nødhjælp – God 
Cares kan blive ved med at køre i 2018. 
 
Med kærlige tanker, 
 
Helene Aas, fmd. 
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Husk generalforsamling 
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares afholder den årlige generalforsamling den 6/4 – 2018 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! 

 

En personlig hilsen fra Margus Malleus  

 

Hej kære danske venner 

Af hjertet tak for al jeres hjælp. Vi er så taknemmelige for, at I støtter os både med at dække trans-
portudgifterne og især giver os den fantastiske nødhjælp.  

Vi deler stadig ud af de lækre fødevarer, I sendte til os. Rigtig mange børn fra Estland og Letland kan nu 
spise søde sager hver dag. Det er en stor luksus, fordi kager, slik og desserter er meget dyre i butikker-
ne. Så mange fattige familier har slet ikke råd til sådanne goder. I Valga og Valka er arbejdsløshed et 
stort problem og mange er på offentlig ydelser. I Letland er lønningerne meget lave, hvorimod lønnen I 
Estland er en smule højere. Men omkostningerne i Estland svarer nogenlunde til dansk standard, dog 
er priserne i jeres supermarkeder lavere end i Estland. Gennemsnitslønnen i Estland ligger på omkring 
1.500 – 2.200 kroner om måneden 

I begge lande  – Estland og Letland går det meste af indkomsten til mad og leveomkostninger. Indbyg-
gerne har derfor ikke råd til at rejse på ferier i udlandet, købe nye og bedre møbler eller renovere de-
res hjem. Størstedelen af indbyggerne i Valga og Valka har brug for genbrugstøj. Der findes ingen lege-
tøjebutikker i nogen af byerne, fordi legetøj er for dyr en udgift for børnefamilierne. 
 
Så vi er ovenud taknemmelige for alt det legetøj I har sendt til os. Vi har delt det hele ud. Men, vi vil 
være meget taknemlige, hvis I vil sende mere legetøj – gerne LEGO, hvis jeres børn har noget, de ikke 
leger med mere. Både genbrug og nyt bliver modtaget med meget stor glæde og taknemlighed. 

I vores nødhjælpsarbejde når vi ud til rigtig mange familier, som vi også besøger og gør vores bedste 
for at hjælpe. Vi siger til dem, at de skal sprede budskabet om nødhjælpen i deres netværk, så vi kan 
hjælpe endnu flere familier. Så, da vi modtog jeres juletransport og åbnede op for uddelingen af nød-
hjælpen, kom et stort antal af nye familier og børn for at få hjælp, forde de havde hørt om os gennem 
deres netværk.  

Udover at vi hjælper børn og familier (for det meste enlige mødre), har vi hjulpet mænd, der er fanget i 
vanskelige situationer. Vi har uddelt tøj og mad til hjemløse mænd og alkoholikere på gaden og er 
kommet så vidt at de nu har fået et sted at bo. De har et hjem, hvor de kan holde varmen, vaske sig og 
få vasket tøj. De fleste mænd I sådanne situationer finder tag over hovedet men har ikke adgang til at  
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vaske sig selv eller deres tøj. Hvis I har mulighed for at sende en stor portion af shampoo eller vaske-
pulver næste gang, vil vi være meget taknemlige.  

Der er også stadig et stort behov for genbrugstøj, da det er det eneste tøj mange kvinder og børn har 
mulighed for at få. Vi oplever også at der er stor mangel på tøj og arbejdsstøvler til mænd. Mange 
mænd er derfor tvunget til at gå i deres tøj, indtil det bliver mørt og går i stykker. 

Især om vinteren er der altid et stort behov for varmt arbejdstøj til mændene. Hvis I har mulighed for 
at sende noget til os, vil det være en stor hjælp. 

På vegne af folket i Estland og Letland overbringer jeg en kæmpe, varm tak! Uden jeres hjælp ville 

mange mennesker være i meget større nød. Jeres generøsitet er med til at bringe håb til mennesker, 

som er fanget i fattigdom. 

 

Mange hilsner, 

 

Margus Malleus 

 

    På billedet ses Margus Malleus hos en fattig familie, der har fået lækre kager. Glæden er stor! 
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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 Andreasen, 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 at vi er mindst 300 medlemmer i 2018.  

 

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 
Husk navn og cpr. nummer på din inbetaling.  
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