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Kære HappyHand Ven!

Tak fordi du er med i støttegruppen 

for HappyHand. Vi er meget 

taknemmelige for din støtte 

til projektet, med alt hvad det 

indebærer. Din hjælp gør en 

forskel.

I år har vi har igen arbejdet med 

uddeling af mad og tøj til de 

hjemløse. Det er en stor glæde 

for os hvert år, i over tyve år, at 

kunne gøre en forskel for de svage 

i samfundet. At se glæden i de 

hjemløses øjne, at mærke deres 

forundring over, at vi frivilligt 

og uden løn giver tid og opfylder 

deres mest akutte behov – det giver 

god mening. 

HappyHand København har fået 

en søster i Ålborg. Gruppen i 

Ålborg har slidt og knoklet og står 

nu med en meget smuk butik, som 

er i fuld gang. De har gjort et helt 

fantastisk arbejde.

I København er der masser 

af aktivitet i butikken på 

Nørrebrogade. En stor gruppe 

frivillige giver tid og kræft er i 

bemanding, kørsel, oprydning, 

sortering, samtale, rengøring 

og mange fl ere opgaver. Det er 

hjertevarmende, at så mange giver 

så meget. Det har i år medført, 

at vi har kunnet sende over tyve 

sække tøj direkte til de kriseramte 

i Syrien, vi har kunnet støtte 

fl ygtninge i Syrien og Afrika, 

fattige børn i Honduras og 

Danmarksindsamlingen.

Gud ønsker alle skal have et godt 

liv. Han har brug for din og min 

hjælp. Lad os hjælpe hinanden med 

at gøre livet lettere at leve for alle.

Glade hilsner 

Berit Elkjær
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Hjemløseprojektet

Den 4. januar 2014 gik Happy-

Hands projekt for hjemløse i gang 

for denne sæson og jeg havde den 

store oplevelse at være med. 

Da jeg kom med ADRAs bil 

til Nørrebrogade 58 summede 

forretningen allerede af aktivitet. 

Nogle var i gang med at pakke varmt 

tøj til uddeling, andre sorterede 

poser med tandbørster, shampoo, 

deodorant og endnu andre stod 

ved et bord og pakkede godteposer 

med frugt, juice, granolabars etc. 

Nogle af de mennesker der var 

der, var garvede HH støtter, andre 

var i forretningen for første gang. 

En gruppe havde tilbudt deres 

hjælp for første gang. Det var en 

vennegruppe der normalt mødtes 

lørdag aft en for at hygge, læse 

bøger, se fi lm, gå i biografen etc. og 

nu havde fået ideen at bruge noget 

af deres tid til at gøre noget godt 

for andre.

Da vi havde fået pakket og alt 

var klart, holdt vi en andagt 

inden vi tog afsted. Vi kørte til 

fl ere steder hvor hjemløse oft e 

holder til omkring Halmtorvet, 

Hovedbanegården og Istedgade. 

Alle steder uddelte vi madposer og 

andre fornødenheder og blev mødt 

med smil og taknemmelighed. Vi 

sluttede af ved Mændenes Hjem, 

hvor vi afl everede mange poser 

med tøj til de hjemløse som de har 

forbindelse med på dette center på 

en daglig basis.

For mig, der var med for første, 

men forhåbentlig ikke sidste gang, 
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blev det en rigtig rig oplevelse, 

hvor jeg fi k genopfrisket gamle 

bekendtskaber og stift et nye, 

samtidig med at vi fi k delt noget 

godt med nogle af de svageste i det 

danske samfund. Men mest af alt 

blev det en aft en hvor jeg igen blev 

bekræft et i Jesu ord om, at det er 

i mødet med de svageste, eller de 

mindste som Jesus kalder dem, at 

jeg kan få et møde med Gud. 

Tusind tak til alle jer der lægger jeres 

kræft er i arbejdet i HappyHand og 

bruger alle de muligheder som det 

”Jeg hjælper de hjemløse, da jeg mener, at de virkelig har brug for al den 

hjælp, de kan få. Jeg synes, det er en helt fantastisk ting at kunne være 

med til hjælpe dem. Jeg er helt ”høj“, hver gang jeg kommer hjem. Jeg får 
så meget igen bare ved tanken om, at jeg gør en forskel, 

og ved jeg har gjort noget godt fór nogle som virkelig 

trænger.“

                                     Kærlig hilsen 

Betina Olsen

projekt giver. 

Blessings

Henrik Jørgensen 
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”På alle pigernes vegne tak. Det gjorde stort indtryk på os, hvor meget 

I gør for hjælpe dem, som ikke er så heldig stillede som os andre. Vi fi k 

også gode ideer til, hvordan vi endnu bedre kan hjælpe i stedet for bare at 

give penge.“                                                                             

Mange hilsner

en frivillig
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HappyHand Aalborg!

Nu har Aalborg også fået en 

HappyHand butik og taget virkelig 

godt imod den!

Eft er at være blevet inspireret af 

Berit til årsmødet startede vi i 

Aalborg en projektgruppe, som 

havde lyst til at starte en butik i 

Aalborg. 

Vi holdt møder, bad, så på ledige 

butikker og lavede tællinger af 

forbipasserende på forskellige 

steder over hele sommeren. Vi 

havde svært ved at fi nde butikker 

i midtbyen med en husleje på 

under 20.000 kr., og det var vi lidt 

beklemte ved, så da vi pludselig 

fandt et lejemål med mange 

forbipasserende, store vinduer og 

en leje på kun 11.000 kr. var vi 

bare så taknemmelige. Der skulle 

dog renoveres en del, men eft er 1½ 

måned med intensiv renovering, 

kunne vi d. 8.12. åbne vores lille 

butik på Vesterbro 93 i Aalborg.

Og vi er bare blevet så godt 

modtaget. Alle, som kommer 

ind roser butikken fordi den er 

hyggelig og ikke så overfyldt som 

mange andre genbrugsbutikker. 

Foruden et fi nt salg har vi også 

oplevet at rigtig mange lægger 

små sedler i vores forbønskasse, 

en har ønsket en præstesamtale og 

en er startet i vores studiegruppe i 
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kirken. Rigtig mange spørger ind 

til hvad Adventistkirken er for en 

kirke og vi får mange gode snakke.

Men alt det kan kun lade sig gøre 

når Gud velsigner og mange 

hjælper til. Både i renoveringsfasen 

og nu hvor butikken kører lægges 

der rigtig mange frivillige timer i 

butikken.

Personligt er jeg rørt over det store 

engagement og arbejde som så 

mange lægger, og jeg er overrasket 

over, hvor sjovt projektet også er. 

Jeg kan selv næsten ikke lade være 

med lige at gå omkring butikken 

på vej hjem hver dag, og igår hørte 

jeg en af de andre medarbejder sige 

”butikken er næsten blevet mit 

andet hjem...“

Alt i alt et stort, men sjovt og 

meningsfuldt projekt!

Kærlige hilsener

Lotte Rechter
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Indsamling til de syriske fl ygtninge 

HappyHand støtter de syriske fl ygtninge gennem ADRA Danmark.

I HappyHand butikken på Nørrebrogade, blev der i maj og december 

måned 2013 samlet ind til de syriske fl ygtninge og det er blevet til fl otte 

41.000 kr. i alt, som er blevet brugt til vinterpakker for fl ygtningefamilierne.  

Eft er mere end to års konfl ikt i Syrien er der stadig ingen tegn på at 

urolighederne vil aft age. Flere og fl ere uskyldige menneskers liv rammes, 

og vinteren betyder liv eller død for nogle af de allermest udsatte syriske 

fl ygtninge. En vinterpakke er en overlevelsespakke, som gives til de 

allerdårligst stillede. Især børn, mødre og ældre har det svært, og vinteren 

er en stor udfordring for fl ygtningene, som kan blive udsat for sne og frost 

helt ned til minus 6 – 8 graders kulde. Det er meget svært at klare sig i 

kludetelte eller uisolerede bygninger, så behovet for hjælp er meget stort. 

En stor tak til kunderne i HappyHand for at være med til at støtte de 

syriske fl ygtninge. Hjælpen bliver distribueret gennem ADRA Danmark, 

som er til stede sammen med ADRAs internationale netværk og yder en 

stor nødhjælpsindsats for de syriske fl ygtninge, der har 

måttet forlade deres trygge hjem, oft e uden at kunne 

medbringe nogle af deres ejendele. 

Kh.

Bamse
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Danmarksindsamling

I den tredje uge i januar samlede 

både HappyHand Aalborg og 

HappyHand København ind til 

Danmarksindsamlingen. Dette år 

var temat ”Når mor mangler“ hvor 

der specielt blev lagt vægt på at 

nedsætte dødelighed i forbindelse 

med graviditet og fødsler, undgå 

børneægteskaber, forebygge AIDS 

og HIV, og hjælpe forældreløse 

børn til en fremtid. Trods sne og 

slud fi k vi sammen samlet 17.226 

kr ind til dette fl otte initiativ. 

Tak til alle der giver af sin tid, sit tøj 

og sine penge så vi kan være med til 

at gøre en forskel.
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Gi’ det videre

April måned 2013 var den måned 

hvor overskuddet i HappyHand 

skulle gå til Børnekøkkenet, 

”Comedor Infantil“ i Honduras.

Dette projekt blev startet for 4 

år siden da min familie og jeg 

var i Honduras 4 måneder som 

frivillige. Vi arbejdede på et lille 

Adventisthospital og et børnehjem 

i den lille by Valle de Angeles ikke 

langt fra hovedstaden Tegucigalpa. 

Nogle af vores meget gavmilde 

venner havde givet os penge med 

til at gøre noget godt for dem som 

har det svært. Så ud over arbejdet 

på hospitalet og børnehjemmet, fi k 

vi således muligheden for, sammen 

med den lokale adventistkirke, at 

starte dette projekt. Det går ud på, 

at hjælpe de aller fattigste familier 

(enlige mødre) med et dagligt måltid 

mad til børnene, så de ikke behøver 

at tigge på gaden eller komme på 

børnehjem. Maden bliver indkøbt 

og tilberedt af frivillige kvinder 

fra adventistkirken, som giver 

fl ere timer dagligt af deres tid 

for at hjælpe disse fattige børn. 

Maden betales med penge som vi 

indsamler i Danmark.

Da vi åbnede dørene til Comedor 

Infantil i januar 2010, kunne vi give 

et dagligt måltid mad til 30 børn. I 

dag er det 120 børn der nyder de 

dejlige, sunde retter, som de dygtige 

og hengivne kvinder tilbereder! Jeg 
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har besøgt projektet fl ere gange 

siden, og sidst i november 2013. 

Det er en fornøjelse at se hvor stor 

betydning dette projekt har fået 

i det lille lokalsamfund. Når jeg 

besøger de enlige mødre og når jeg 

taler med børnene, bliver jeg meget 

taknemlig over de mange gavmilde 

mennesker i Danmark som gør 

dette muligt. 

Da jeg var på besøg i november 

2013, fortalte jeg, at HappyHand 

havde besluttet at give en 

måneds overskud til Comedor 

Infantil. De blev meget glade og 

taknemlige og et par dage senere 

havde de arrangeret en festlig 

sammenkomst for børnene hvor 

de lavede tegninger og takkebreve 

til HappyHand. Det var rørende at 

se deres entusiasme og iver for at 

sige tak! 

Denne tak vil jeg gerne bringe 

videre til HappyHand og alle der 

er med i dette herlige projekt!! 

”MUCHAS GRACIAS“ til jer, fra 

120 fattige børn med familier, som 

nu har en lidt lysere fremtid end 

før!!

Ringene breder sig i vandet!! Der 

er nu en komité bestående af 5 

kompetente og meget målrettede 

mennesker fra adventistkirken i 

Valle de Angeles, som arbejder 

på at starte et nyt projekt, nemlig 

HappyHand Honduras! Jeg glæder 

mig til at vende tilbage med 

rapporter fra dette projekt!! Gi’ det 

videre!

Kh

Arne
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