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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:
Nødhjælpsterminalen
Navervej 2, Sdr. Vium
6893 Hemmet

Haunstrup Pakkehal:
V. Søren og Dorte Kibsgård
Fjelstervangvej 24, Haunstrup
7400 Herning

Tlf. 40 27 09 90
Åben efter aftale

Tlf. 97 16 16 58
Åben efter aftale

SBN Bestyrelse:
Helene Aas
Frijsenborgvej 25,
7400 Herning.
Mobil. 40 27 09 90
lene@godcares.dk
Næstformand
Søren Kibsgård
Fjelstervangvej 24,
Haunstrup
7400 Herning
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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

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 oplyse din
nye adresse når du flytter så du fortsat kan
modtage bladet. Omkostninger til bladet er dækket
af distributionstilskud fra kulturstyrelsen.
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
Alle midler går ubeskåret
til mennesker i nød.
Tusind tak for din gave –
Gud velsigne dig.

Juletransporten 2013
At hjælpe mennesker er altid en viljesbeslutning som kan være svær i tiden
hvor hver en krone vendes. Sdr. Bork nødhjælp har vilje og hjertet til fortsat
at række ud fordi vi ser behovene for hjælp.
Tak til alle givere
De er langt fra alle vi kan hjælpe, men din støtte er med til at vi sammen
hjælper én efter én. Tak om I vil hjælpe os med at gøre en forskel for de
fattige i julen. Hjælp os med at sprede glæde i en tid, som er mørk for
mange familier.
Tak til alle medlemmer
En stor tak til alle de frivillige opsamlere, chauffører, pakke og læssefolk.
Tak til alle private og virksomheder som har givet små eller store gaver,
uden jer ville transporterne ikke nå frem. Jeg vil også gerne takke alle vore
trofaste medlemmer for alt i har gjort.
Tak til alle sponsorer
En stor tak til jer sponsorer som hver måned trofast støtter børnene og
bespisningsprojektet.
Midler til juletransporter
Tak til alle der har bidraget til årets resultat i 2013. Vi har indtil nu kørt 9
transporter, 6270 stykker nødhjælp, 159,7 tons til en samlet værdi af kr.
382.209.
Vi har i øjeblikket færdigpakket nødhjælp på lager, men mangler midler at
køre årets to jule transporter for.
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med jer alle i 2013. Tak til Gud,
fordi han gjorde det muligt at fortsætte arbejdet i næstekærlighed. Al ære
til Gud.
Glædelig adventstid til jer alle.
Bestyrelsen i Sønder Bork Nødhjælp
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Uddannelse giver jobmuligheder
I august bladet skrev vi historien om hvordan de ældste teenagere på
børnehjemmet the Sanctuary kommer i arbejdspraktik. Vi bringer her sidste
nyt fra frisør, tømrer og smedjeværkstederne. Værkstederne er nu
godkendte som udannelsessteder og åbne for alle unge i Ocna Mures
området.
Caprice Gatea fortæller: “Det har altid været vores håb at de familier der har
fået hjælp ville blive i stand til at klare sig selv. Vores drøm er at se folk
rejse sig og komme ud af de omstændigheder der blev født ind i. Al
nødhjælpsarbejdet bygger på næstekærlighed og hjælp til selvhjælp - vi kan
se hvor vigtig en del udannelse og samarbejde med lokale virksomheder er
for at få sig en indkomst. De fleste af de familier vi arbejder med i
hverdagen har minimal skolegang og ingen arbejdstræning eller
uddannelse - Så er det svært at kunne ud af den nød og fattigdom man er
født i.
Hjælp til selvhjælp i praksis:
Hjælp til selvhjælp er derfor utrolig vigtig for at få enkeltes gaver og talenter
”opdaget.” ”Hver eneste person vi støtter er unik og vi gør meget ud af at få
alle til at forstå næstekærligheden og at vi tror på dem. Denne støtte
sammen med nødhjælpen giver mange mod på at ville mere i tilværelsen –
såsom at modtage specialundervisning i de almindelige skolefag. Vi er
derfor utrolig glade for at se den store interesse de unge har i at ville tage
ved lære og uddanne sig.

Her ses Lidia i færd med at
undervise en gruppe unge i
Ocna Mures frisør salon.
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The Good Samaritan har nu fire forskellige værksteder: frisør, syerske,
tømrer og smede. Hvert værksted har mindst en professionel faglærer.
Grundforløbet giver den studerende et eksamensbevis som kvalificerer
dem til at arbejde inden for faget og fortsætte på den fulde uddannelse.
► I frisør salonen gennemgår de studerende et grundforløb som
indebærer: arrangering og rengøring af salonen, klipning af herre og
dame hår, styling, farvning og permanent. De lærer alle de
grundlæggende procedurer det indebærer at drive en frisørsalon.
► På sy-værkstedet gennemgår de studerende et grundforløb som
syerske: sy maskine kørekort, tøj designing, reparering af tøj. De lærer
at arbejde med forskellige typer tekstiler og udstyr. Efter grundforløbet
vil de være i stand til at reperare tøj og producere tøj efter eget design.
► På tømrer værkstedet gennemgår de studerende et grundforløb
som indebærer: Materiale valg og klargøring, monterings arbejde i
byggeri og snedkerarbejde og overfladebehandling. Tømrerværkstedet
er etableret med maskiner, men mangler stadig midler for at blive
færdiggjort.
► På smedeværkstedet gennemgår de studerende et grundforløb:
Materialevalg og klargøring, tilskæring, svejsning og monteringsarbejde.
Smedeværkstedet er etableret med maskiner, men mangler stadig
midler for at blive færdiggjort.
Udannelse af voksne
Værkstederne startede i tilknytning til børnehjemmets
udslusningshus og er nu blevet sådan en succes, at de er blevet
godkendte som udannelsessteder for alle unge i Ocna Mures området.
Det er nu planen at værkstederne snart skal starte op med kurser for
voksne. Begge generationer får på denne måde mulighed for at få
udannelse og med tiden få et meningsfyldt arbejde og forsørge sig selv.
Brug for støtte
Ved at støtte dette projekt med midler kan vi færdiggøre tømrer og
smedeværkstedet. Der er også brug for tekstiler til sy-værkstedet. Tak
til jer der vil være med til at støtte dette hjælp til selvhjælp projekt som
får stor betydning lokalbefolkningen i Ocna Mures området.
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Adresseændring
Skal du snart flytte eller kender du nogen som ikke modtager
Nyhedsbladet mere? Oplys venligst den nye adresse eller opdatering af
navn til os. Benyt venligst talonen bagerst på bladet til at skrive din nye
adresse, tlf. nummer og email adresse på. Du kan også ringe på tlf.
40 27 09 90 eller send email til meik@godcares.dk
Over 100 abonnementer har vi mistet på grund af forkert oplyst
adresse.
Nyhedsbladet kan også modtages i farver på email. Send din
mailadresse til os og modtag fremover nyhedsbladet via email.

Foredrag
Vi har holdt flere foredrag i nødhjælpshallen og pakkehallen med fuldt
hus og stor interesse for nødhjælpsarbejdet.

Her ses en busfuld senior medarbejdere fra en genbrugsbutik i
Hvidbjerg.
Vi holder gerne åbent hus og din forening, genbrugsbutik eller kirke er
velkommen til at besøge os. Vi kommer også gerne ud og fortæller
sidste nyt om arbejdet og viser powerpoint og film.
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Ny dreng på børnehjemmet
Børnehjemmet har netop
modtaget en ny dreng på 6 år som
hedder Buna Darius.

Da Buna blev født d. 12. juli 2007 svigtede moderen ham, og han har
siden da boet ved plejefamilie. Buna var syg og havde det ikke ret godt
da han kom til børnehjemmet. Han har siden da fået det bedre og er nu
startet i skole sammen med de andre børn fra børnehjemmet, siger
Attila.
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Afsender:
Sdr. Bork Nødhjælp
Frijsenborgvej 25
7400 Herning
ID NR: 47.742

B-POST

Alle midler går ubeskåret til mennesker i nød
GIRO 582 – 9380
Mærk kontingent eller gave

Sydbank Nr. Nebel
Reg. nr. 7700
Konto nr. 112381-9

Sdr. Bork Nødhjælp – God Cares er Told/skat godkendt iflg. ligningsloven § 8
A, og § 12, stk. 3.
Oplys dit CPR nummer i 2013 og få fradrag i skat fra første krone du
indbetaler til Sdr. Bork (§ 8A).
Det maksimale fradrag er 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.

Tusind tak for din gave.

Tilmelding til skattefradrag
Navn: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
Post nummer: ______________________________
Tlf: __________________________

Email: _____________________

Cpr-nummer: _______________________________
Skemaet udfyldes og sendes til:
Frijsenborgvej 25
7400 Herning

