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”Tak fordi i kommer år efter år til de hjemløse. I aner ikke, hvad det betyder for dem. 
I kommer friske og fyldt med energi og giver de hjemløse jeres tid og en oplevelse af, 

at de er værdifulde.” Sådan cirka lød beskeden fra personalet på Mændenes hjem, et af de 
væresteder vi altid besøger, når vi deler mad og tøj ud til de hjemløse i København. 
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NYHEDSBREV FOR

Igen i år har en lang række velvillige personer 
brugt lørdag aften på uddeling af mad og 
tøj til de hjemløse i København.  Sidst, men 
ikke mindst, er der uddelt værdighed til de 
hjemløse. Mange hjemløse oplever at de bliver 
overset eller set forbi, når de sidder og tigger 
på stationen eller foran supermarkedet. Folk 
får ofte lidt ekstra travlt og standser ikke op 
og giver tid til den ensomme og trængende.

Derfor betyder uddelingen fra HappyHand 
til de hjemløse utrolig meget. Vi kommer ud 
til dem, vi ser dem i øjnene, lytter til dem, 
respekterer dem og beder med dem, hvis 
de ønsker det. Vi lader dem mærke, at for 
Gud er alle mennesker lige værdifulde. Det 
er desværre ikke hverdagskost for en sulten 
hjemløs. De hjemløse mangler nemlig både 
mad og kærlig opmærksomhed. De fleste har 

det i.f.t mange ting som religion, 
samfundet og nødhjælp. Men disse 
kunder får også en god og sober 
behandling, og hvor mærkeligt det 
end lyder, så kommer et par af dem 
igen og igen. Finder hen i sofahjørnet 
og sætter sig og læser i en bog. Så 
bliver det til kaffe og en lille meget 
uforpligtende snak.

Vi har en del faste kunder, både dem 
der kun køber for 10 kr. ad gangen og 
de der lægger flere hundrede kroner. 
Men uanset køb, så giver rigtig 
mange kunder udtryk for hvor godt 
butikken præsenterer sig, og vi tager 
med taknemmelighed imod de ting 
de kommer med og afleverer til os i 
butikken.

Dagligt får vi spørgsmålet ”Er det en 
genbrugsbutik”? Det lægger vi jo ikke 
skjul på at vi er. Butikkens størrelse 
på 110 km2 alt i alt fordrer alle de 

frivillige i butikken til at få så meget 
ud af så lidt plads som muligt uden, at 
vi roder det hele til.

Det er utroligt glædeligt, at den 
atmosfære kunderne fornemmer 
giver dem mod til at tale om det 
som lægger dem nær. Det kan 
være glædelige ting, men også 
de bekymringer der tynger dem, 
når de selv eller en i deres familie 
bliver syge. Vores nabo er KFUM 
Parasollen, værested for udsatte. 
Det giver mange hyggelige, sjove og 
udfordrende oplevelser. Vi har stadig 
mod på opgaven her i Vejle, og har 
fortsat brug for jeres støtte og forbøn 
for missionsprojektet, og det ville 
være dejligt med flere frivillige bl.a. 
til afløsning.

Lise Westing
Vejle
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Nyheder fra Aalborg

I går havde jeg en sjov oplevelse: Jeg havde 
en samtale med en dame, som jeg havde som 
patient for ca. 13 år siden. Hun fortalte mig, 
at hun havde været igennem en kræftsygdom 
siden vi sidst sås. Efter det, havde hun oplevet, 
at hele hendes syn på livet og værdierne i 
hendes liv havde ændret sig. 

”Og Lotte” sagde hun, ”Jeg er begyndt at tro 
på Jesus! Tænk, jeg som altid har været ateist, 
kom ind i en genbrugsbutik, hvor der lå gratis 
bøger om Jesus, så jeg tog en og læste den. Jeg 
har læst den 5 gange og nu er jeg også begyndt 

at læse i Bibelen! Jeg kan sove om natten nu, 
for jeg tror på, at Gud passer på mig!” 
Jeg var jo nødt til at spørge til, hvilken 
genbrugsbutik det mon var, og hun svarede 
(naturligvis) at det var HappyHand nede på 
Vesterbro. Jeg fortalte hende, at den butik 
kendte jeg godt ;-) og før vi skiltes havde hun 
fået et af vores visitkort med kirkens adresse 
skrevet på bagsiden! 

Vi oplever virkelig mange søgende mennesker 
i vores butik i Aalborg. Rigtig mange tager 
en af ”Jesus-bøgerne” med hjem og ca. 5 
mennesker hver uge lægger sedler i vores 

Alt i alt kører butikken generelt godt og 
stabilt, men vi har fået en udfordring med 
butikkens udlejer, som over de næste 4 år vil 
optrappe huslejen til det dobbelte. Butikken 
har siden opstart haft en meget billig leje og 
måske er hans krav rimeligt nok, men da 
butikken mister en del af sin mission, hvis al 
omsætningen går til husleje, vil vi over det 
næste år eller to se os om efter nye lokaler. 

Vi er selvfølgelig kede af, at det er sådan, for 
vi har, som nævnt ovenfor, opbygget et nært 
forhold til mange af de lokale stamgæster, 
som bor omkring butikken.
Tak for jeres forbønner og støtte! –det har vi 
stadig rigtig meget brug for!

Lotte Rechter
Aalborg

masser af sår på sjælen, tabte forhåbninger 
i livet, smertefulde familiebrud og ofte en 
hverdag i stor ensomhed.

Vi takker Gud for endnu en sæson med 
mange villige hænder. Vi er ofte mange 
ude – både unge og ældre. Det er en lærerig 
oplevelse for os. Vi tager ofte vores liv og vores 
privilegier som en selvfølge, men efter en tur 
til de hjemløse åbnes vores øjne for, at andre 
har brug for os.

Nu en lille opskrift på dit eget lille 
hjemløseprojekt lige der, hvor du bor. 

Næste gang du ser en hjemløs, så køb feks. 
en sandwich og en juice. Gå hen til den 
hjemløse med måltidet og sæt dig lidt hos 
ham/hende. Se vedkommende i øjnene og 
ønsk vedkommende et god dag. Helt enkelt, 
men du giver vedkommende værdighed, 
opmærksomhed og respekt. På den måde har 
du gjort en kæmpe forskel for en person, der 
har brug for hjælp.

Glade hilsner
Berit Elkjær
København

HappyHand i Vejle åbnede den 18. maj 2016, 
og nu er der gået et år.

Alle jer der har været med i København og 
Aalborg ved hvad en sådan åbning kræver af 
forberedelse, mandskabstimer, indhentning 
af ny viden og beslutninger. Den proces har 
vi selvfølgelig også haft i Vejle. Praktiske 
opgaver, læring og udvikling på opgaverne 
har fyldt året, og vi er stadig i en læreproces 
både med stort og småt.

HappyHand Vejle var ikke blevet en realitet, 
hvis der ikke var frivillige der kunne se sig selv 
i dette missionsprojekt. Selv det mindste led i 
en kæde har stor betydning for, om tingene 
lykkes. Det er derfor rigtig dejligt, at mange 
støtter op om dette projekt. Der er 13 faste 
frivillige til at åbne og lukke butikken, samt 
alt det der hører til at betjene kunder etc., og 
i løbet af ugen kommer 5 andre frivillige og 

sikrer at der bliver pakket ud, vasket af og 
prismærket.

Butikken har et fjernlager i Ørum, hvor der 
hver 14. dag kommer 3-4 frivillige og laver en 
grovsortering af tøj og ting. Det kunne jo være 
dejligt, hvis tingene havde vinger, men der må 
vi konstatere at det er utopi. Derfor er det 
dejligt, at der også er frivillige der forflytter 
vores ting og sager.

Jeg er holdt op med at sige ”det kan vi ikke 
sælge”, tiden lærer os alle, at det ikke handler 
om vores egen smag og meninger. Det kræver 
en professionelt tilgang til opgaven og vi øver 
os alle. Jeg er af den opfattelse, at vi har godt 
fat om den.

Kundebetjening er en øvelse. Hovedparten 
af vore kunder er positive, men vi møder 
selvfølgelig også de mere kritiske, der er 

forbønskasse, med ønske om forbøn for svære 
ting i deres liv. John Pedersen er også en stor 
hjælp ift at tage samtaler, med de som ønsker 
at tale med en præst.

Vi har mange stamgæster, hvoraf nogle 
næsten er der dagligt, både for at få en kop 
kaffe, men også for at få en snak, et smil og 
nogen, der spørger til, hvordan de har det! 
Vores personalflok er en skøn blanding af de 
meget stabile ældre folk, de mere periodevise 
og farverige unge, og de, som måske også 
selv har behov for lidt omsorg og for at være 
med i noget. Vi har nogle, som har lært at 
tale dansk i vores butik og nogle, som er i 
praktik via kommunen. Og alle bidrager 
med noget værdifuldt: tid, stabilitet, liv, 
menneskeforståelse, energi og empati.


