Nyhedsblad Nr. 56 August 2011

Estland: Tak for nødhjælpen
Side 6

Rumænien:
Hjælp i rette tid
Side 4

Krise: Giv håb
til de håbløse
Side 3

Litauen: Ungdommen rejser!

Side 5

Mennesker i NØD har brug for din hånd
Vi har brug for flere frivillige hjælpere til opsamling af tøj,
sko, hospitalsudstyr mv. og sortering og læsning af nødhjælp.
Sdr. Bork Nødhjælp:
Nødhjælpsterminalen
Navervej 2, Sdr. Vium
6893 Hemmet
Tlf. 40 27 09 90
Åben onsdag fra kl. 17
Bestyrelse:
Formand
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
Indsamler
Henrik Bækgaard
Tlf. 22453871
Sekretær
Bjarne Aas
Tlf. 97 26 97 47
Redaktør af bladet & PR
Meik Aas-Hansen
meik@godcares.dk
Fadderskab
Betty Sørensen
42171040
betty1935@live.dk

Haunstrup Pakkehal:
V. Søren og Dorthe Kibsgård
Fjelstervangvej 24, Haunstrup
7400 Herning
Tlf. 97 16 16 58
Åben tirsdag fra kl. 13-17
Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er en selvstændig,
kristen nødhjælpsorganisation, der har eksisteret siden 1992. Foreningens formål er at yde almennyttigt
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 1300 medlemmer, støttepartnere og venner.
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
Kontakt din bank vedr. fast overførsel
idet vi ikke er tilmeldt Betalings Service

Husk at give os besked når du flytter
Kontakt Lene Hansen.
Brombærhaven 58,
8520 Lystrup
Tlf. 23968797 post@bogforings-butikken.dk
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Krise - giv håb til de håbløse
Vi ser hvordan nødhjælpen, som du er med til at give, bringer håb og glæde i
forskellige lande, hvor nøden er stor og hjælpen lille. Af hjertet tak for alt du giver.
Af Helene Aas
Krise - Nej tak!
Krise er et ord som disharmonerer
med vores dejlige velfærd i Danmark.
Vi hører rygter i TV og ser hvordan aktiemarkedet kører op og ned. Men vi
har stadig vores trygge hjem og mad
på bordet.
Desværre ser situationen ikke så positiv ud i andre europæiske lande. Der er
krise ikke blot et truende ord, men den
kolde virkelighed. Familier, børn, unge,
ældre og handicappede står over for
en krise - som ikke forsvinder ved at
slukke for TVet. Det er deres daglig
dag, og de har hårdt brug for din og
min hjælp.
Krise eller ej - nødhjælp på vej!
I Sdr. Bork nødhjælp er vi meget taknemmelige for alle former for gaver,
både økonomiske midler og nødhjælp

af forskellig art. Det du donerer går
ubeskåret til mennesker i nød. Tak fordi du forsat støtter os, så vi kan støtte
lidende mennesker i lande hvor nøden
er en del af hverdagen.
I denne udgave af nyhedsbladet kan
du læse om, hvordan forskellige mennesker har modtaget den nødhjælp,
som du har været med til at sende.
Skole- og plejehjems møbler
Jeg vil også gerne takke sponsorerne
til de skolemøbler og plejehjemsmøbler Sdr. Bork Nødhjælp for nylig modtog. De dejlige møbler kommer til at
gøre en stor forskel for børn og ældre.
Endnu engang - tusind tak - til alle givere og sponsorer. Al ære til Gud!
Helene Aas, Formand.
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Rumænien: Hjælp i rette tid
Juni transporten med nødhjælp nåede
godt og sikkert frem til organisationen
"Den gode Samaritaner" i Ocna Mures.
Transporten blev kørt af Søren og Karen Marie Vestergård. De bringer en
opdatering og varm sommerhilsen fra
deres tur til Rumænien.

Vi havde hørt om nybyggeriet ved kirken, men blev totalt overvældede da vi
så det. Tænk, at de med så sparsomme midler, kan få en så stor kirke medmødesal bygget. Det er Guds velsignelse på alle måder. Der er virkelig brug
for pladsen - det er skønt!

Kære venner,
Den 17. juni blev lastbilen læsset med
skolemøbler, kager fra Dancake, tøj,
sko og andre ting de havde brug for i
Ocna Mures i Rumænien.

>>At det er saligere at give end at
modtage, er et sandt ord. Vi bliver
overvældet over den taknemmelighed
vi møder for nødhjælpen vi kommer
med. Vi skal altid bringe takken videre
til alle jer, der giver.<<

>>Den store lagerbygning dernede var
næsten tom, så de var meget glade for
at få nødhjælpen fra Danmark , som
kom i rette tid . <<

Nøden er fortsat stor, så hold ud og giv
af jeres arbejde og tid. Det er et af
mange steder, hvor ”arbejdet” gør en
forskel.

For os var gensynsglæden også stor.
Det var dejligt at se en så stor trofast
skare af mennesker omkring børnehjemmet og kirkens arbejde.

Kærlig hilsen
Karen Marie og Søren.
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Litauen: Ungdommen rejser!
Litauen står over for en stor udfordring, da ca. en million unge har forladt landet.
Omfanget af krisen og arbejdsløsheden har drevet næste generation til andre
europæiske lande.
Af Red.
Folkeudvandring fra Litauen
Arbejdsløsheden er steget markant siden 2007. I 2010 var arbejdsløsheden
på 17,8 %. Litauen kæmper med en
stor folkeudvandring, hvor især unge
vælger at arbejde eller tage videregående uddannelser i udlandet. Særligt
arbejdsløsheden blandt unge mellem
15 og 24 år er med 34,1 % meget høj.
>>Folk er fattige, alt bliver dyrere, der
er ingen jobs eller løn. De unge rejser
til andre europæiske lande. Ca. en million litauer har allerede forladt landet<< siger Marija Leokadja fra nødhjælpsorganisationen Levictus.
Litauen er et af de hårdeste ramte lande i den økonomiske krise, oplyser avisen Baltic Report. Litauen har 3,244
mio. indbyggere, hvoraf de 550,000
bor i hovedstaden Vilinus, hvor Sdr.
Bork Nødhjælp bl.a. arbejder.

Få børn i 1. klasse
I de fleste regioner og byer står skolernes 1. klasser næsten tomme ved skolestart.
>> De unge familier som rejser fra landet tager deres børn med. Gadebillet i
dag er næsten kun ældre og handicappede. Det er en meget tragisk situation.<< siger Marija Leokadjia.
Nødhjælp til rette hænder
Sdr. Bork Nødhjælp er med til at støtte
de kriseramte litauer,e fattige familier
som er blevet i landet, børnehjem, ældre og handicappede med dansk nødhjælp. Vi ser håbet og glæden lyse op
midt i en mørk tid, når hjælpen når
frem til de rette hænder. Tak om I fortsat vil støtte os med nødhjælp og midler til det kriseramte Litauen. Din gave
er med til at lette hverdagen for familier, der har mistet alt.
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Estland: Tak for nødhjælpen!
Sidste transport til Estland bragte stor glæde hos børn, voksne, ældre og
handicappede. Transporten indeholdte bl.a. madvarer og handicap hjælpemidler.
Af Red.
Midt i krise og håbløshed i Estland
kunne Sdr. Bork Nødhjælp - med hjælp
fra vore danske sponsorer - bringe håb
og glæde til alle aldre. Vi havde sendt
kage, madvarer, tøj, kørestole mm. til
Pastor Margus Malleus i Valga. Deres
organisation sørgede for uddelingen af
nødhjælp til fattige familier, børn, ældre og handicappede.

>> Glæden hos de fattige ville ingen
ende tage. Taknemligheden over at
modtage hjælp i trængselstider stod
malet i deres ansigter. Jeg overbringer
den dybeste tak fra dem alle til jer fra
Danmark, som har givet og sponsoreret. Tak for det I gør for os! Uden jer
kunne vi ikke klare den!<< siger pastor
Margus Malleus.

Pakkedage i Sdr. Bork Nødhjælp
Den første tirsdag i måneden er der pakkedag i nødhjælps hallen hos Søren
og Dorthe Kibsgård på Fjelstervangvej 24, Haunstrup, 7400 Herning.
Eller efter aftale på tlf. 97161658. Vel mødt!

Husk at melde adresse ændring
Det er vigtigt, at du husker at melde flytning til os, så vi ikke sender
nyhedsbladet til din gamle adresse. Kontakt Lene Hansen på Tlf. 23968797
eller e-mail: post@bogforings-butikken.dk.
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Vores kassevogn er slidt
Sdr. Bork Nødhjælps hvide kassevogn har kørt tusindvis af kilometer og opsamlet
tonsvis af nødhjælp. Nu er den godt slidt.
Af Red.
Kørt over 450.000 km
Vi har haft stor glæde af den hvide folkevogn som har tjent os trofast i nødhjælpsarbejdet. Vi købte den brugt, og
nu da den har kørt over 450.000 km,
er den godt slidt, og klar til pension.
>>Vi bliver nød til at finde en større
kassevogn, da vi ikke kan undvære
den i opsamlingsarbejdet. Måske nogle
af vore læsere ved, hvor der står en, vi
kan bruge?>> siger formand Helene
Aas.

Tak for bidrag til ny kassevogn
I hverdagen kan vi ikke undvære en
kassevogn i nødhjælpsarbejdet. Den er
en uundværlig hjælp når vi henter nødhjælp rundt omkring i landet.
>>Tak om I vil hjælpe os med et lille bidrag til køb af ny kassevogn, så nødhjælpen kan nå frem til de rette hænder. Mange bække små gør en stor å.
<< siger Helene Aas

HUSK KONTINGENT
10 kroner indbetales via bank, giro eller kontant
til det årlige medlemskab.
Vi må ikke fratrække 10 kr. af din gave til kontingent .
Du skal afkrydse på giro eller indbetale separat.
Dit medlemskab er meget vigtigt når vi søger midler til arbejdet.
Tak for al den støtte og opbakning I giver.
Fortæl gerne dine venner og familie om
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Afsender:
Sdr. Bork Nødhjælp
Nødhjælpsterminalen
Navervej 2, Sdr. Vium
6893 Hemmet
ID NR: 47.742

Sdr. Bork Nødhjælp - God Cares er Told/skat
godkendt iflg. Ligningsloven § 8 A og § 12 stk. 3.
Oplys dit CPR nummer i 2010 og din gave på kr. 500
og derover kan trækkes fra. CPR nummer oplyses kun
én gang.
Hver person kan indbetale kr. 15.000 med fradrag for
de kr. 14.500.
Forpligtelseserklæring - gavebrev § 12, stk. 3: 10-årig
kontrakt på et fast beløb eller %-sats efter egen
indtægt brutto/netto.
Testamente
Du kan testamentere til Sdr. Bork Nødhjælp. Ring
venligst på tlf. 40 27 09 90. Vi er dybt taknemlige for
alle gaver og medlemmer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

