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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. 

 

Glæden ved at hjælpe er fantastisk! 

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. 40 27 09 90 

lene@godcares.dk 

 

Næstformand 

Søren Kibsgård 

Fjelstervangvej 24, 

Haunstrup  

7400 Herning 

Tlf. 97 16 16  58

  

Kasserer 

Sonja Laugesen 

Rugvænget  33, 7400 

Herning 

Tlf.: 97 12 37 72 

 

Medlem og indsamler 

Bjarne Aas 

 

Medlem 

Henrik Bækgård 

   

Nyhedsblad & PR 

Meik Aas-Hansen 

meik@godcares.dk 

Tlf.: 222 000 79 

 

Fadderskab 

Betty Sørensen 

betty1935@live.dk  

 

 

 
 

 

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


               
 

 

 

Årsberetning for Sdr. Bork Nødhjælp 
 

Vi har netop gjort status over nødhjælpstransporterne til Rumænien, Litauen og 

Estland i 2012, som blev fordelt på 11 transporter. I arbejdet med at hjælpe 

fattige og andre nødstedte mennesker har Sdr. Bork Nødhjælp (God Cares ) i 

2012 indsamlet og uddelt i alt 260 tons nødhjælp til en anslået værdi af kr. 

500.000 kr. Vi sætter den anslåede værdi lavt af hensyn til 

modtageorganisationerne. 
 

Danmark 

Opsamlingssteder 

Sdr. Bork Nødhjælp har i 2012 oplevet en nedgang i tøj-gaverne. Vi mærker, at 

den økonomiske krise smitter af på giversindet. Derimod er årets samlede 

pengegaver i alt kr. 677.566 eller kr. 111.843 mere end året før. Det er vi 

meget taknemmelige for. Genbrugsbutikkerne og opsamlingsstederne har 

fortsat gjort et stort arbejde med at samle og pakke nødhjælpen hvilket er en 

stor hjælp for os. Pakke-, sorterings- og læssearbejdet har fungeret effektivt og 

det sociale fællesskab er godt. 

Pakkehallen i Haunstrup 

I pakkehallen ved Søren og Dorte Kibsgård sorterer, pakker og læsser de 

frivillige fortsat meget nødhjælp. Udover egne transporter, hjalp Sdr. Bork 

nødhjælp også to organisationer med tøj så de kunne sende én container til 

Zambia og én til Filippinerne. Der ydes en stor frivillig indsats i pakkehallen og 

det sociale fællesskab er godt. 

PR-arbejde 

Vi tager indimellem ud i forskellige foreninger, kirker, skoler mm og viser 

powerpoint og film om Sdr. Bork Nødhjælps arbejde. Via hjemmesiden 

kontaktes vi af pressen og andre interesserede. Vi medvirker også i blade, 

avisartikler og radioprogrammer om nødhjælpsarbejdet.  

Rumænien 

Der er i alt kørt 4 transporter til ”The Good Samaritan” i Ocna Mures. Fra denne 

base er nødhjælpen delt ud til hospitaler, skoler, plejehjem, børnehjem, 

fadderskabsprojektet, 10 landsbyer, politistationen mm.  Der blev sendt mange 

tons tæpper, som hjælp til gulvisolering med stor virkning samt Kvik køkkener, 

mange paller med tøj, sko, kontor møbler, barnevogne, køkken ting og 

legesager  mm. 
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Bespisningsprojektet og sponsorbørn 

350–450 børn modtager fem gange ugentligt et måltid varmt mad i 

bespisningsprojektet. Børnene får i tilknytning til bespisningsprojektet stadig 

undervisning i personlig hygiejne samt almindelig skolegang. Mange af børnene 

får samtidig nyt tøj fra Danmark. Uden de trofaste danske sponsorer, der så 

gavmildt giver deres midler til køb af mad til bespisningsprojektet, var dette 

projekt stoppet. Nogle af sponsorbørnene er flyttet, andre er stoppet på grund 

af alder og nye er kommet til, så tallet ligger på ca. 80 børn.  

Børnehjemmet ”The Sanctuary”  

Børnene på the Sanctuary er delt op i tre grupper: Spædbørns-, småbørns- og 

skolegruppen. Grupperne bor i tre huse, der fungerer som familier. Gennem 

årene har vi ombygget og renoveret børnehjemmet så børnene i dag har 

væsentlig bedre forhold at vokse op under, end da vi startede. Børnehjemmet 

har en stor legeplads med fodboldbane, som førhen gav store naboproblemer 

på grund af bolde over hegnet. TIPS & LOTTO gav derfor i 2012 midler til 

opførelse af et højt hegn. Vi kan se, hvordan personalet virkelig gør en forskel i 

børnenes liv – en uvurderlig investering i deres fremtidige liv.  

Litauen 

Nødhjælpsorganisationen ”Levictus” har i 2012 modtaget 2 sættevogne fyldte 

med måtter, tøj, sko, hospitalssenge, madrasser, rollatorer, madvarer, 

legesager mm. Der blev sendt en del barnevogne, da der var et stort behov for 

dem til børnefamilier og børnehjem. Lederen Leocadia har en del arbejdsløse til 

at hjælpe med at fordele nødhjælpen. Levictus hjælper mange hjemløse og 

udsatte familier. Tøj og sko uddeles på børnehjem hvor Levictus også har et 

bespisningsprojekt.  

Estland 

Der blev sendt 4 sættevogne til Valga og de kan nemt bruge flere, da de sender 

en del videre til de russiske områder. Kirken tog sig ligeledes i år af de 

hjemløse og særligt i december lavede de flere projekter med uddeling til både 

børn og voksne. Pastor Margus Malleus og sit frivillige team rækker ud til 

hjemløse, alkoholikere, udsatte børnefamilier samt et stort børnearbejde med 

over 100 børn. Hjælpearbejdet foregår i byens nedlagte hospital, som er 

doneret til dem. De modtog Kvik køkkener og har bygget et funktionelt 

bespisnings køkken til arbejdet blandt de hjemløse og fattige: Stålbordene kom 

fra et plejehjem i Herning. Pastor Margus og medarbejderne yder en stor 

arbejdsindsats for de dårligt stillede og vi har et dejligt samarbejde med dem. 
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Tips & Lotto 

Tips & Lotto donerede øremærkede midler:      kr. 35.609,69 

Bygning af hegn til legeplads, fodboldbane.  

 

Tips & Lotto gav til drift:   kr. 62.489,42  

- Hovedeftersyn af lastbilen:  kr. 25.603,16 

- Materialer til at udgive nyhedsblad til            kr. 7.951,00  

- Udgifter til statsautoriseret revisor på           kr. 21.935,26 

- Lys, vand, varme og husleje:  kr. 7.000,00 

 Disse midler blev brugt godt og vel. Mange tak til TIPS og LOTTO for gaven. 

 

Regnskab for 2012 2012 2011 

Indtægter kr. 682.116 kr. 572.163 

Udgifter:  

- Omkostninger  kr. 261.515 kr. 374.665 

- Autodrift kr. 173.464 kr. 190.796 

- Lokaleomkostninger kr. 5.731 kr. 3.265 

- Administration, drift kr. 101.929 kr. 66.304 

- Renteindtægt kr. 518 kr. 294 

- Renteudgift kr. 3.377 kr. 2.928 

 

Årets resultat kr. 136.618 kr. -65.501 

Ny opsamlingsbil 

Overskuddet fra 2012 er gået til indkøb af en 

nyere opsamlingbil til nødhjælpsarbejdet fordi 

den hvide kassevogn var udtjent og ikke 

kunne gå gennem syn. Den nye bil kan læsse 

over dobbelt så mange sække og vi sparer 

derfor en del køretid, brændstof og 

reparationer.  

 

Generalforsamling 

Søren Kibsgård modtog genvalg som næstformand, Henrik Bækgaard modtog 

genvalg som medlem og Sonja Laugesen som kasserer. Suppleanter er fortsat 

Elly Andersen og Meik Aas.  

Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på året 2012 og glæder os til de 

kommende opgaver, som vor Far i Himlen lægger til rette for os. Tak til vor 

himmelske Far som giver os midler og gaver, så arbejdet kan fortsætte med at 

gro. Tak til alle medarbejdere og givere ud over hele landet samt tak til 

bestyrelsen for et dejligt samarbejde i 2012.  Al ære til Gud. 
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Uddeling af mad og tøj i Estland   

Margus Malleus og sit team fra kirken i Valga, rækker ud til flere forskellige 

målgrupper i lokalområdet. Vi bringer her sidste nyt fra hjælp til de enlige 

mødre. 
 

 
 

 
 

 

 
Hjælp til enlige mødre og børnefamilier 

”Vi ser behovene og gør alt hvad vi kan for at hjælpe folk til selvhjælp.  

4-5 gange i måneden uddeler mit frivillige team og jeg hjælp til enlige mødre 

og børnefamilier. De er så taknemlige for hjælpen til dem og deres børn, siger 

Margus. Teamet får mad fra fabrikkerne og samler også ind til at købe mad 

som uddeles til dem, der virkelig har det svært økonomisk og socialt.  

 

Det koster at række ud 

via hjælpeprojekterne og 

det er en stor udfordring 

for os som organisation, 

siger Margus men når vi 

ser den store glæde og 

taknemlighed hver gang 

enlige mødre får hjælp, så 

er det alt arbejdet værd.  

Nødhjælpen giver nyt håb 

og vi ser derfor enlige 

hjælpe til med uddelingsarbejdet til andre, der har det svært – det er hjælp til 

selvhjælp.   

Endnu engang ønsker vi at takke jer fordi at I er med til at tage hånd om dem 

der har svært. 

Margus Malleus 

 

Her ses to enlige mødre 

dele mad, tøj og sko ud til 

ældre. 
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TRANSPORT TIL RUMÆNIEN 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdr. Bork Nødhjælps lastbil er netop vendt tilbage fra en vellykket tur til 

Rumæien.  

 

Transporten indeholdte køjesenge doneret af Aarhus Kommunes feriecenter. 

Køjesengene vil blive fordelt til forskellige hjem. Transporten indeholdte også 

cykler, barnevogne, nyt sengetøj, madrasser, engangsmaterialer til 

børnehjemmet, legetøj og meget mere.  

Børnehjemmet har netop modtaget 2 nye drenge som blev utroligt glade for en 

doneret racerbane.  

 

 
 
 

 

Her ses Bill i færd med 

at hjælpe drengene med 

at samle racerbanen på 

børnehjemmet. 
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Afsender: 

Sdr. Bork Nødhjælp 

 Frijsenborgvej 25 

7400 Herning 

ID NR: 47.742   B-POST 

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 
 

 


