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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. Oplag: 1059. 

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


               
 

 

 

Hjælpen er undervejs 
Det var med stor forventning, at vi i Sønder Bork Nødhjælp tog hul på et nyt år.  

Et nyt år med nye udfordringer, hvor vi sammen kan række ud og bringe nyt 

håb til mennesker, der har det svært. I 2012 sendte vi 11 transporter af sted og 

i 2013 er det målet at sende endnu flere af sted. Vi vil fortsat støtte de 

hjælpeprojekter der er i gang og samtidig står vi overfor nye hjælpeprojekter, 

som har brug for støtte.  

Hjælpen er undervejs – første transport i 2013 blev sendt af sted til 

hjælpeprojekterne i Litauen.   

 
Håbet er vigtigt 

Vi starter med en varm takkehilsen fra Nico Gatea, leder af nødhjælpsarbejdet i 

Rumænien: ”Håbet er en meget vigtig del af et sundt liv, uanset hvor i verden 

du bor. Du kan have alt det materielle i overflod og alligevel mangle håbet. 

Mennesker i nød kæmper ofte med at bevare håbet og er frustrerede over 

situationen. Hvor der ikke er håb, kan hver dag blive til en byrde og frustration, 

der tynger os ned. Vi har igen og igen set hvordan nødhjælpen er til stor 

opmuntring og er med til at give håb for en bedre fremtid.  

I stedet for kun at dele nødhjælp ud forsøger vi at træne voksne og unge i at 

komme videre. I en tid hvor arbejdsløsheden stiger, er det en udfordring at 

hjælpe folk i arbejde, men vi gør vores bedste,” siger Nico Gatea. 

Gennem årene har I vist os stor trofasthed. På grund af jer har børnehjem, 

plejehjem, hospitaler, skoler, bespisningsprojekter og landsbyer fået hjælp til at 

få en bedre tilværelse. Vi er så taknemlige for alt det, I har gjort for os. I er slet 

ikke klar over den indflydelse, nødhjælpen har haft på de mange mennesker.  

Takket være jeres kontinuerlige gavmildhed fra Danmark, har vi set mange 

ældre som unge mennesker, der havde mistet håbet, få nyt håb. Vi ønsker af 

hjertet at takke alle jer i Danmark for alt det I har gjort for så mange 

mennesker her. 

 

Din gave får betydning 

Selvom mange har fået hjælp, har vi 

stadig kun nået en brøkdel. Vi vil derfor 

gerne opfordre alle givere af tøj, sko og 

midler til fortsat at række ud.  

Det er svært at sætte sig ind i hvor stor 

en betydning og glæde bare en brugt 

trøje kan bringe. Tusind tak til jer der 

fortsat vil være med til at række ud. 
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UPDATE fra hjælpeprojekter 

 

      

 

 

 

 

     Her ses en glad hjemløs mand der  

     lige har fået tøj og sko fra 

     Danmark. 
 

 

 

 

Estland: Nødhjælp bringer håb 
Vi har netop modtaget en update fra Margus Malleus, Valga i Estland, der har 

travlt med at hjælpe alle mulige forskellige mennesker.  
 

Situationen i Estland 

Som I ved har den økonomiske krise også sat sit præg her i Estland og efter at 

vi har fået euro er leveomkostninger steget meget.  

”Mange har det svært økonomisk og nogle rejser derfor til Finland eller Norge 

for at finde arbejde. Folk er ikke så fattige, at de er ved at dø af sult, men de 

har alligevel svært ved at få tingene til at hænge sammen. Vi ser derfor en del 

børn, enlige mødre, familier og ældre komme til os for at få gratis mad, tøj, sko 

og tæpper. Familier med et barn kan stadig kan få børnepengene på 141 kr. pr. 

måned. Familier med flere børn får et lidt højere beløb, men pengene rækker 

ikke langt med de europæisk lignende indkøbspriser i euro. Vi ser derfor mange 

smil og stor taknemlighed når hjælpen bliver delt ud. Nogle får nyt håb og mod 

på fremtiden, fordi at hjælpen gør, at de så lige og lige kan få mad på bordet,” 

siger Margus. 

 

Uddeling af tøj og sko 

Nødhjælpsbasen er blevet områdets samlingssted – De frivillige arbejder hårdt 

på at række ud til lokalområdet som møder os med stor åbenhed.  
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”Vi tager arbejdet på daglig basis. Hver dag møder vi udfordringer, men 

behovene og taknemligheden vi møder får os til at fortsætte.” 

 

Hjælp til de hjemløse 
Vi tager også hånd om hjemløse og misbrugere, som også er meget glade for 

nødhjælpen fra Danmark. Flere af disse har fået et nyt liv ved at stoppe med at 

drikke og nu får de husly og mad, fordi at de hjælper til med det praktiske. I 

øjeblikket har vi 10 mænd, som dagligt er i aktivering hos os. De kløver brænde 

for at der er varme i kirken, der er rammen om bespisning til børnefamilier, 

hjælp til ældre og børnetiltag og aktiviteter. Der er så mange gode historier,” 

siger Margus.   
  

Uddeling i hjemmene 

Udover projekterne på nødhjælpsbasen tager vi, hvis folk ønsker det, på besøg i 

hjemmene som et opsøgende arbejde hvor vi ofte finder ud af, hvilke behov 

folk har, og hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor tak til alle jer danskere som har hjulpet os med vinter og sommer tøj, 

sko, tæpper og mad. Vi er meget taknemlige for jeres store omsorg.  

Jeres hjælp er virkelig med til at bringe glæde og håb i en svær tid. 

 

Margus Malleus 

Valga, Estland 
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Rumænien: Uddeling i Sanmiclaus 
Vi skrev i sidste blad om 200 familier, der bor under fattige forhold i et forsømt 

landsbyområde. Vi bringer her en opfølgning på det nye nødhjælpsarbejde. 

 

Juletransporten i december 2011 kom sikkert frem til basen i Ocna Mures. Fra 

basen uddeles hjælpen til de forskellige projekter og et af disse er 

landbyprojektet Sanmiclaus. Familierne lever i primitive hytter og de har brug 

for vores hjælp.  

 

Juleuddeling 

I første fase blev der fortalt om mulighed for at få nødhjælp, undervisning og 

børnene fik lidt legetøj, som blev til stor glæde. I tiden op til jul uddelte teamet 

julegaver i form af tøj, sko og mad til indbyggerne i Sanmiclaus.  

 

Uddelingsbase 

Sanmiclaus ligger 45 minutter fra Ocna Mures basen og vejene dertil er meget 

dårlige. En uddelingsbase er etableret, hvorfra et team hver uge tjekker op på 

området. ”Det er gået rigtig godt med uddelingen af nødhjælpen, som blev 

modtaget med taknemlighed og folkene er forundrede over, hvorfor at vi vil 

hjælpe dem,” siger Nico Gatea.  

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

Skraldespandsmad 

Mange af landsby familierne lever af daglejer jobs og forefaldende arbejde, 

som kun findes om sommeren ved farmene. Daglønnen før skat er typisk kr. 56 

kr. så der er ikke meget at leve for, selvom de knokler. I efteråret og vinteren er 

der intet arbejde, og vi ser derfor en del leve af de rester, de kan finde i byens 

skraldespande.  

 

Tak til jer der fortsat vil være med til at række ud til familierne i Sanmiclaus og 

de andre landsbyprojekter vi støtter.  
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Nye børn på børnehjemmet 
Børnehjemmet the Sanctuary har fået en ny pige som hedder Liliana Sunita 

Gaspar. Vi bringer her Sunitas historie.  
 

Kort før jul modtog børnehjemmet Sunita på 2 

år og 7 måneder. Før Sunita kom til 

børnehjemmet, var hun ved en fattig 

plejefamilie med børn. De sociale myndigheder 

mente, at hun var for ung til at komme på 

børnehjem. Nu er Sunita endelig sammen med 

sin søster Maria på 4 år samt sin bror Sorin på 

6 år, som også bor på børnehjemmet.  

 

Sunitas far og de to ældre søskende er i 

fængsel fordi de havde stjålet til føden. 

Familien kunne ikke forsørge Sunita og give 

hende trygge omgivelser, så myndighederne 

besluttede alligevel at anbringe hende på 

børnehjemmet. Sunita virker til at være glad for 

at være på børnehjemmet. Hun er så glad for at være sammen med sine 

søskende igen. Hun venter hver dag på sine søskende kommer hjem fra 

børnehaveklasse, så hun kan spørge dem, hvad de lavede, og hvad de har lært. 

 

Om nogle få dage modtager børnehjemmets en pige på 9 år, som er blevet 

fjernet fra hjemmet fordi moderen døde og faderen er alkoholiker. Pigen har 

været meget igennem, og vi håber, at hun vil få det bedre ved at komme på 

børnehjemmet, siger Adela fra børnehjemmet. 

 

Tak til sponsorer og givere som er med til at give disse børn trygge rammer på 

børnehjemmet i håbet om, at de må få en god opvækst og fremtid. 
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SBN Generalforsamling 
 

I Sønder Bork Nødhjælps bestyrelse er næstformand Søren Kibsgård, 

kasserer Sonja Laugesen og medlem Henrik Bækgård på valg ved 

kommende bestyrelsesvalg.  

 

Vi indbyder hermed til generalforsamling d. 22. april kl. 19.00 i 

nødhjælpsterminalen, Sdr. Vium. Forslag fra medlemmer skal ske til 

formanden senest otte dage før.  

 



               
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

       

 

 
 
 

 

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 

 
 


