
- fordi de finder en lille smule mere af Guds 
kærlighed og fred i HappyHand.

DU støtter HappyHand - DU er med til at 
gøre dette projekt muligt. En stor varm tak 
til DIG, for DU er med til at gøre verden til 
et bedre sted. 

På vegne af bestyrelsen 
mange taknemmelige 
hilsner Berit Elkjær

Maj 2015NYHEDSBREVFor mig har det været en fantastisk oplevelse at være “Et år for Herren” i 
HappyHand. Jeg har fået lov til at være med i et skønt projekt som der hele 
tiden kommer nye gode resultater fra. 

Jeg har haft mulighed for at udfordre min kreative side ved at holde butikken 
pæn og indbydende, for at øge salget så vi får flere penge til den gode sag. 
Jeg har lært at arbejde i et team, og det har været rigtig hyggeligt at arbejde 
sammen med de andre dejlige frivillige. 

Mit åndelige liv har også forandret sig siden jeg begyndte i HappyHand og 
har givet mig en stærkere tro og med et nyt fokus i livet. Jeg har oplevet stor 
kærlighed fra mange forskellige mennesker. Mit år for Herren har helt klart 
været det år i mit liv hvor jeg er blevet udfordret og har udviklet mig mest. 

HappyHand har givet mig masser af gode erfaringer 
som jeg kan tage med mig i livet.

Carina Ottesen
Et år for Herren
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I flere af verdens fattigste lande går nogle børn 
og voksne omkring med mad i maven og varmt 
tøj på kroppen - fordi flittige medarbejdere 
i HappyHand giver tid og energi til at sælge 
brugte ting og sager.

I Danmark går nogle hjemløse en bedre aften 
i møde med en madpakke og varmt tøj og lidt 
mere glæde i hjertet - fordi medarbejdere fra 
HappyHand giver hjælp, smil og tid.

I butikkerne i København og Ålborg bliver 
nogle af vores besøgende gladere mennesker 



Vi er taknemmelige over, at det går så godt: 
  - At Gud lader gavmilde mennesker sende os tøj
     og ting
  - At Gud sender kunder
  - At Gud lader mennesker opdage Ham og at
     Han kan gøre ting i deres liv
  - At I beder for os!
  - At vi kan være kanaler for Guds kærlighed
  - At Han giver os både velsignelserne ved 
     arbejdet og kræfterne til det

Så skulle du komme til Aalborg, så tøv ikke med 
at lægge vejen forbi Vesterbro 93 (-lige ved Tyren 
midt i byen), -der er altid the 
og kaffe på kanden samt en 
lille kage…

Lotte Rechter
Butiksbestyrer i Aalborg

HappyHand er et dejligt sted at være, 
hvor der sker mange forskellige ting. 

Vi har en hyggelig dagligdag i forretningen, 
hvor der er en jævn strøm af mange forskellige 
mennesker der kommer for at få gjort sig et 
godt køb. Men udover de mange kunder, så 
dumper der jævnligt mennesker ind som bare 
gerne vil sidde i hyggehjørnet og få sig en snak 
og en kop te, eller mennesker som har fået 
lyst til at give sin tid og energi til projektet og 
gerne vil hjælpe på en eller anden måde. Og 
der er altid plads til mennesker der vil give en 
hjælpende hånd, det tager vi med glæde imod, 
og glæder os over den mangfoldighed af evner 
som folk bringer til projektet.

Vi har haft en rigtig god vinter sæson med at 
dele tøj og frugtposer ud til de hjemløse, vi var 
ude en hel del gange, og der blev taknemmeligt 
modtaget, tøj og frugtposer falder altid på et 
tørt sted. Udover den praktiske hjælp vi giver, 
får vi ofte gode snakke og beder for nogle af 
de hjemløse, og det er i virkeligheden nok 
det allerbedste ved det, at vi får lov at dele 
evangeliet ikke kun i handling, men også i ord.

Vi har det også hyggeligt med Bibelbrunch, 
som foregår ca. hver 2-3 lørdag eftermiddag. 
Her hygger vi med lidt god mad, snak og 
slutter med at læse Bibelen og snakke og bede 
sammen i små grupper over det vi har talt om. 
Der kommer mange forskellige mennesker til 
Bibelbrunch, både mennesker der har været 
Kristne længe, som er vokset op i kirken, men 
også et par stykker som ikke har kendt til Gud 
så længe. Det gør at det bliver interessante 
snakke vi får, fordi vi ser tingene fra så mange 
forskellige vinkler.

Det går godt i HappyHand, og vi glæder os 
over foråret og over snart endnu engang at 
kunne fejre fødselsdag. Det er stort at det går 
så godt, og at vi får mulighed for at hjælpe så 
mange mennesker både nødlidende i udlandet 
igennem ADRA og her i Danmark i det helt 
nære.

Anette Wulf
Præst i HappyHand  
København

Og hvordan går det så i Aalborg?

Nu har vi jo været i gang i over et år, 
og fået sat system i mange ting. Vi har 
en fast stab af utrolig gode folk, som 
får hverdagen til at køre meget stabilt, 
og herudover har vi en flok af unge, som kommer og hjælper når studierne giver tid. De bringer 
friskhed og ungdommelighed med sig ind i butikken, og kan heller ikke undværes. Faktisk har 
unge og ældre i vores menighed lært hinanden meget bedre at kende gennem butiksarbejdet!

Omsætningen har været stabil og fin igennem hele det første år, men har lige for nylig haft et lille 
dyk, idet vi har måttet holde butikken lukket en god uges tid i forbindelse med at vi har fået lagt 
nyt gulv i butikken. Det nye gulv er mere robust end det gamle.
Noget af det, som er kommet bag på os er, hvor mange kontakter man får! Vi har mange af de 
omkringboende, som kommer ofte, og nogle næsten dagligt, for at få en kop the og en snak. Nogle 
kommer også bestemte dage, fordi de snakker særlig godt med en bestemt medarbejder. Nogle 
har ønsket Bibelstudier og mødes med vores præst (5 tror jeg), og nogle stykker kommer til vores 
arrangementer i kirken.

Mellem 5 og 10 lægger hver uge sedler i vores lille kiste med ønske om forbøn for egne eller 
pårørendes problemer. Det er virkelig rørende, hvor personlige ting der ønskes forbøn for!


