
I oktober måned 2015 var min kone og jeg en tur i Etiopien. Det 
er et traditionsrigt land fuld af kontraster med fantastisk natur og 
masser af historie, men også et land i ekstrem fattigdom og deraf 
følgende sygdomme som vi ikke længere kender til herhjemme. 
Over 1 million mennesker lider af podoconiosis, en sygdom, der 
giver groteske skamferede fødder, som kan gøre det umuligt at gå. 
Ca 600.000 mennesker er blinde på grund af grå stær. Mødre og 
ufødte børn dør på grund af manglende fødselshjælp. Man kunne 
blive ved og Etiopien er blot ét af verdens mange fattige lande.

I Danmark lever vi i relativ velstand, hvor de fleste af os har det 
rigtig godt og har rigeligt. Men også her må vi indrømme at der 
er mennesker der falder igennem det sociale netværk og bor på 
gaden, i kælderskakter eller på en parkbænk og må tigge sig til 
dagen og vejen. Med det stigende antal flygtningen der kommer 
op gennem Europa og ender i Danmark vil vi nok se flere og flere 
der har behov for ekstra støtte og hjælp. 

HappyHands formål er at fremme ensomme og svagtstilledes 
trivsel. I 2015 blev der uddelt 140.000 kr. til forskellige velgøren-
de formål både herhjemme og i udlandet, udover de målrettede 
indsamlinger der var i forretningerne. Det er vi rigtigt taknemlige 
for og faktisk lidt stolte af. Det var vi dog kun i stand til at gøre 
med DIN hjælp og støtte til HappyHand. Ikke mindst det arbejde 
vores frivillige gør i forretningerne.  Dag ud og dag ind bliver 
der utrætteligt lagt timevis af frivilligt arbejde i indsamling og 
sortering af varer, oprydning i lagre, venlig betjening af kunder 
ofte med berigende samtaler og meget andet. Det er vi virkelig 
taknemmelige for. DU er med til at gøre dette projekt muligt, DU 
er med til at fremme mange ensomme og svagstilledes trivsel her 
i Danmark og i udlandet.

Derfor en STOR TAK på vegne af 
HappyHands bestyrelse

Henrik Jørgensen
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Adventistkirkens HappyHand
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ALLE BIDRAG MODTAGES MED TAK!                       
Postgiro  953-1572
Kontonumme  1551-9531572
Støttebidrag per år  200 kr.
                  

Så denne aften spiste vi dejlig vegetarisk mad fra Riz Raz og fik masser af lækker 
kage og frugt. Vi hyggede os og nød at have en aften sammen og få talt med de 
andre medarbejdere som vi måske ikke ser så ofte.

Og vi havde det sjovt, der var en lille modeopvisning, hvor HappyHand tøj blev 
fremvist på smukkeste vis, som det ses på nogle af billederne. 

Og vi havde besøg af Arne Elkjærs ven, en meget erfaren genbrugshaj, som gav 
gode råd og havde ting med i posen, som mange af os nok aldrig ville have drømt 
om at sælge i HappyHand – men sjovt var det.

Det var en rigtig dejlig aften, fuld af sjov, hygge og godt selskab.

Anette Wulf

HappyHand Aalborg
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9000 Aalborg

Lotte Rechter 2166 0214
lotte.rechter@gmail.com

HappyHand København
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2200 København N

Berit Elkjær 2620 8105
berit.e@mail.dk

HappyHand Vejle 
Vestergade 16

7100 Vejle

Lise Westing 91803552
lise.westing@gmail.com

NY HAPPYHAND BUTIK ÅBNER I VEJLE DEN 18. MAJ



En lys efterårsdag besøgte jeg første gang HappyHand –
uvidende om butikken, men tiltalt af en indbydende vindues-
udstilling trådte jeg indenfor. Jeg blev hurtigt klar over, at dette 
var en helt anderledes butik. En varm og hyggelig atmosfære 
omgiver stedet: levende lys og blomster og en venlig, nærmest 
hjertelig stemning mødte mig. På væggene hænger velkommen-
de og kloge ord, der straks inspirerede mig, og midt i det hele et 
indbydende sofaarrangement med te/kaffe, småkager og lekture. 
Den dag skulle jeg videre, men det varede ikke længe, inden jeg 
kom igen og beså de lange glas- og porcelænshylder med alver-
dens finurligheder, tøj, møbler, lamper, bøger og meget mere. 
Alt var pænt, rent og velordnet – og billigt til salg. Intet under, at 
der kom mange mennesker, kunder såvel som nysgerrige.

Jeg kiggede lidt på sofagruppen, da en venlig stemme spurgte, 
om jeg ville ha’ en kop kaffe. Jeg satte mig og kom i snak med 
Anette. Til min egen forbløffelse hørte jeg mig selv spørge, om 
de havde brug for en hånd? Og det havde de! Herefter aftalte vi 
en fast ugentlig eftermiddag, hvor jeg kunne komme og være 
med.

På mine faste dage møder jeg mange andre medarbejdere, fri-
villige og adventister, der alle er søde, positive og arbejdsomme. 
Ind imellem arbejdsopgaverne er der også tid til hyggelig snak. 
- Den gode atmosfære værner vi om og bliver hurtigt en del af. 
Vi giver os tid omkring kunderne og taler med de mennesker, 
der ønsker det, og prøver i det hele taget at bidrage positivt til 
stedets ånd med vores tid og indsats. Der er også mulighed for at 
komme til at tale med en præst, hvis man ønsker det. Det finder 
jeg meget smukt. En god og dyb snak og evt. en bøn kan vi alle 
ha’ brug for.

Bag al hyggen ligger der et stort arbejde, som alle medarbejder-
ne deltager i. Dagligt bliver der ryddet op på alle hylder, i skuffer 
og kurve. Vi har travlt med at sortere tøj, prismærke varerne, 
rydde op samt betjene kunderne og passe kasseapparatet. Ud-
stillingerne bliver ændret hele tiden, således at butikken altid 
fremstår ny og frisk.

HappyHand tilhører adventisterne, der også udfører et stort 
humanitært arbejde: hele overskuddet fra butikken går til vel-
gørende formål. Meget tøj går til Syrien, Afrika og andre nødli-
dende samt til de hjemløse i Danmark. Her kan vi deltage aktivt 
med omdelingen. Det er denne humanitære ånd, denne ekstra 
dimension i HappyHand, der er så vigtig, og som er med til at 
give os lyst og energi og stor glæde ved at få lov at være aktivt 
med i arbejdet. Man kan sige, at butikken drives med kærlighe-
dens energi.

Karine Shmidt

Julefest i HappyHand
Traditionen tro holdt vi julefest i HappyHand i begyndelsen af december måned.
Dette er en fest hvor vi inviterer alle medarbejdere og mennesker der på en eller anden måde er 
tilknyttet og hjælper til i HappyHand. 

Vi synes det er vigtigt at fejre alle de mennesker der frivilligt giver tid og energi til at bidrage til 
alt det gode vi gør for så mange mennesker via HappyHand. Vi vil gerne give tilbage og vise vo-
res medarbejdere hvor vigtige de er, uden dem kunne intet af alt det HappyHand er en del af og 
støtter, lade sig gøre. 

HappyHand Aalborg
Indimellem bliver jeg spurgt, om projekt HappyHand i Aalborg stadig er sjovt og spændende eller 
om det efter nu 2 år mere er blevet en pligt. Dertil er jeg nødt til at svare af hele mit hjerte: 
Det er stadig sjovt, meningsfuldt og spændende!!!

Og hvis man så skal tænke lidt efter, ift hvad der gør det sjovt, falder mine tanker på 2 ting: kol-
legaerne og kunderne. I går da jeg var inde i butikken, så jeg Jette pudse nogle messingstager, og 
tænkte: ”Hvor er det da godt at nogen får øje på, at det skal gøres, -og gør det!” . Bagefter så jeg 
Lillian stå i en god snak med en af vores faste kunder, som altid har lyst til, at nogen tager sig tid 
til en snak, og jeg tænkte: ”Hvor er det dejligt, at hun tager tiden til det!”. Og sådan er det! Vi har 
alle sammen forskellige kompetencer og ser forskellige ting, som trænger til at blive gjort, og alle 
kaster sig ind i det med engagement og ildhu, så tingene fungerer. Og det gør det sjovt, fordi alle 
de små brikker tilsammen gør, at butikken er, som den er!

Kunderne er jo også med til at gøre hverdagen både sjov og meningsfuld. Vi kan efterhånden 
navnene på en pæn procentdel af vores kunder, og mange af dem, vil rigtig gerne dele deres liv og 
bekymringer med os. Det er spændende og en gave, med al den tillid de viser os!
Jeg er helt sikker på, at meningsfuldheden også ville stråle frem, hvis vi var til stede, når de penge 
vi har rejst, bliver omsat i hjælp til de trængende.

Men det kan kun lade sig gøre, fordi så mange er aktive i forhold til butikken med at give ting, 
bede for os, strikke ting, lave smukke kort, være i butikken, vaske, pudse, rydde op, købe ting ind, 
snakke, studere og bede for/med kunderne. Og allermest fordi Gud velsigner det hele!

Lotte Rechter


