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Kære Læsere

Giv en hånd hos AKO
Har du lyst til at være en del af AKO, så kontakt os på sekretariatet. 

Vi deler gerne samtaler om hvorledes du kan bilve en vigtig faktor 
for AKO. 

• Kan du ’give et år’ på sekretariatet

- blandet opgaver.

• Indgå aktivt i at hverve medlemmer, partnere 

-  ud fra dit aktuelle bosted.

• Ønsker du at starte en Genbrugsbutik 

 -  for at rejse penge til nødhjælp i vore fokuslande.  

Ring på: 23952386 – eller send en mail :  
soeren.viftrup@gmail.com.

 

  

Ønsker du at blive medlem

 

Send SMS til 1217 med ordet: AKO

 – så bliver du vejledt direkte på skærmen.

Du kan også ringe til os –  så hjælper vi gerne.  

Sekretær Fia Thrane; 93872386
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KOLOFON

ACTIVE CARING er den humanitære 
afdeling af A.K.O (Landsorganisati-
onen AKTIVE KRISTNES OMSORGS-
ARBEJDE) 

AKO - SEKRETARIATET 
Vardevej 106, 7100 Vejle 
Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-14 
Email: kontor@activecaring.dk

Formand: Søren Viftrup, 
soeren.viftrup@gmail.com 
Telefon: 9387 2386

Bogholder: Knud Andersen,  
ka@ako.dk

Sekretær: Fia Thrane, ft@ako.dk

Bladredaktion:
Søren Viftrup, Fia Thrane (layout)

GIV EN GAVE  
MobilPay : 778880
via hjemmesiden 
www.activecaring.dk
eller på konto: 1551-4545689372

LOKALFORENINGER/ GENBRUG  
OG LAGER

Perlens Nødhjælp (loppemarked)
Højstrupvej 131
Øsløs, 7742 Vesløs

AKO- Thy (genbrug og lager)
Elmholmvej 6
7700 Thisted

Hyggelig genbrug
De Lechtenbergvej 19-21
8500 Grenaa

AKO- genbrug, Humlebien (lager)
Billundvej 31
Ny Nørup, 7182 Bredsten

Mothercares støtteforening, DK
Brombærhegnet 30
6400 Sønderborg

AKO-Syd, Avnbøl (lager)
Avnbøløstenvej 62
6400 Sønderborg

Mushemba Foundation (Tanzania) 
Mågen 18 
6270 Tønder

Bladet udkommer i 500 eksempla-
rer.

2020 blev et usædvanligt år – med man-
ge udfordringer.

Største delen af AKO ’s virke hjemme i 
Danmark blev påvirket af Corona-pan-
demien – fra dag 1.

Alt til trods, har vi set en udholdende, 
dygtig indsats i alle organisationens 
led.

Ved slutningen af året 2020 har vi sær-
lig grund til at være meget taknemlige.

Hver eneste frivillige medarbejder har 
gjort en kæmpeindsats. Hver en strik-
kedame har bragt skønne produkter 
i form af varme tæpper, tøj, børnetøj, 
dukker m.m.  Frivillige i genbrugsbu-
tikker og i loppemarkeds- og samværs 
caféer har løftet i flok. Givere af effek-
ter har været rundhåndet og vedhol-
dende, så der blev noget at sælge. Og 
andre -både private og institutioner– 
har givet, så der blev noget at sortere, 
pakke og sende. Atter andre baksede 
med at klargøre til forsendelse på pal-
ler.  Hundredvis af givere har måned 
efter måned doneret penge. Hvert ene-
ste beløb har bidraget til et kæmpeflot 
resultat.

Uligheden, 
fattigdommen 
og den politisk 
økonomisk  
undertrykkelse 
i Rumænien     
– vokser desværre på mange felter.   
AKO blev af jer givet i hænde, at være 
de glade overbringere af de store 
mængder af hjælp og udvikling – i Ru-
mænien, Moldova, Nepal og Sri Lanka.

Opmuntrende smil hos modtagerne af 
de mangeartede hjælpeområder – er 
en anspore til fornyet indsats i det nye 
år 2021.

Vi ønsker alle læsere en Glædelig Jul og 
et velsignet Nyt År.

/SV



18. oktober blev Multihuset indviet efter godt 3 års bygge-
fase.

En sej gruppe lokale borgere med Ion Axinte som 
byggeleder og Cosmin og Remus som de lokale le-
dere, formåede sammen med op til 15 andre frivil-
lige, at gennemføre dette, store byggeprojekt. 
Fra udgravning og støbning af sokkel i 2017, opførelse af 
mure og montering af tag i 2018, og endelig indvendig fær-
diggørelse og installationer i 2019 for så – i 2020 – at nå i mål.

Flere enkeltpersoner og en større indsatsgruppe fra en sø-
sterkirke, gav i foråret og sommeren de sidste, vigtige dona-
tioner og arbejdsindsats.

En smuk efterårsdag strømmede folk til multihuset, gik op af 
den brede trappe til 1. sal og ind i de nu smukke, færdige lo-
kaler – for at deltage i indvielsen. Nogle måtte lige endnu en 
etager op for at sidde på balkonen. I alt 190 stole blev fyldt 
af glade, forventningsfulde deltagere. Børn, unge, voksne, 
ældre – og enkelte ledere fra kirkenetværket og fra kommu-
nen.

Multihuset blev indviet og taget i brug m.h.t. 1. sal.   I stueeta-
gen bliver de sidste detaljer bragt på plads her i december. 
Køkkenmaskiner ankommer og installeres, gastanken til var-
meanlægget monteret – og enkelte undervisningsfaciliteter 
installeres.

Tak til jer alle, som har været med gennem donationer og 
indsats her i Danmark. Jeg tænker også her  på Genbrug, lop-
pemarkeder og julemarkeder, samt det seje elektriker-team, 
som ad to omgange rejste til Rumænien for at forberede og 
gennemføre alle el-installationer m.m.

Spændende ting ligger foran for de mange borgere i områ-
det.

V /Søren Viftrup

Multihuset i Mindresti 

SÅDAN STØTTER DU

Støt Active Carings arbejde via vores 
hjemmeside www.activecaring.dk eller 
overfør til vores konto i Danske Bank: AKO 
konto: 1551- 4545689372  eller Mobil Pay 
nr.  778880

AKO er godkendt efter ligningslovens §8A 
og §12 stk. 3  d.v.s. gaver er fradragsber-
ettigede og der kan oprettes gavebreve. 
Bliv medlem:
Kontingent: kr. 50,- årligt pr. person 

kr. 100,- pr. husstand (hjemmeboende 
børn over 18 år) 

Indvielse af
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Grunden til multihuset købes i 2016

Der knokles på at færdigøre Multihusett i 2018

Indvielsen af multihuset 18 oktober 2020



Udfordringer grundet pandemien
Herhjemme har det betydet tider med lukning af vore Genbrug og det har senest  
vanskeliggjort loppemarkeder og julemarkeder.

• AKO teamture planlagt i 2020 blev aflyst på nær 1 i oktober til Rumænien

• Øvrige 4 Rumæniensture samt 2-3 ture til Nepal og Sri Lanka – aflyst

• 5 store lastbiltransporter sendt  i november, 

• 1 yderligere transport pakkes.

De mest sårbare gruppe har lidt store økonomiske tab i alle vore målområder.

Nedlukning af migrant-rejser, og af færdsel til og fra daglejer-arbejde

Dette og meget mere har betydet tider med voldsom sult, og desuden en vedvarende 
angst for usikker fremtid, samt nedslidning af mentale ressourcer.

AKO på vej imod:
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AKO’s – arbejde følger de to ben: Active Caring og Active Mission
 (Active Caring: nødhjælp og udviklingsarbejde)

 (AKO – active Mission (herom fortælles på hjemmesider og i særskilt magasin)

Vi drømmer om: 
•  Glade frivillige i trivsel for hver arbejdsgren

•  Hvervning af frivillige. 

•  Mange flere medlemmer.

•  Flere Genbrugs butikker.

•  Iværksættelse og udvikling af Multihuset’s sociale projekter.

•  Flere ’multihuse’ i Rumænien.

•  Landsbyprojekternes iværksættelse i Nepal – forberedt fra 2019.

•  Støtte fattige familier i Nepal.

•  Støtte til forebyggende indsats mod trafficking og social dumping i Moldova.

• At udvide sociale og humanitære arbejde på Sri Lanka.

• Nyere lastbil til indsamling af nødhjælp (under 3500 kg).



Perlens nødhjælp

Har gennemført og afsluttet renovation og nyind-
retning af Nødhjælpsgården.

Årets loppemarked gennemført på Corona-sikker 
facon. 

Humlebien – Ny Nørup Genbrug

Fik nyt tag – efter et år med 17 spande på gulvene.

Stort salg fulgte ovenpå de 2 mdrs. lukning.

Lageret i St. Lihme har bugnet- Har sendt 1 læs 3. 
december og endnu 1 pakkes snart.

AKO-THY – Nødhjælpsgården Ø. Vandet

Har haft rekordstort salg via Genbrug – trods pan-
demien – Haft ekstra julesalg i tilpasset stil.

Klargjort forsendelser i stort tal – sendt 2 transpor-
ter i november.

AKO Syd-Avnbøl

Formået at sende 4 transporter i år.

Flot indsats af personale, beboere og dansk/ ru-
mænere.

Hyggeligt Genbrug- i Grenaa

Hårdt ramt af lukning, men rejste sig op og er kom-
met flot igennem året.

Strikkedamer

Over 200, heraf nogle i kontakt over Facebook –
har strikket et kæmpeantal kasser med vidunder-
lig nyt, varmt tøj, tæpper, tøj, og dukker m.m. – 
Meget efterspurgt. 

Rumænien

Mindresti projektet indviet 18 okt. 2020.

Hundredevis af fattige familier fået hårdt tiltrængt 
husgeråd, tøj, sko m.m. – uddelt fra 4 AKO lagre i 
Lisaura, Dumbravitia, Ibanesti og Mindresti.  Hertil 
lejlighedsvis støtte til akutte situationer.

Over 120 nødlidende familier fået regelmæssig 
hjælp via AKO’s lokalforening: Mothercare.

SFO-projekt i Sendreni, samarbejde/opmuntring til 
en række dygtige, folk, ansat i tysk støttet organi-
sation, (Kontakt Mission) hvormed vi har et sam-
arbejde.

Nepal

Der er doneret hundredevis af ris-sække – samt 
tæpper – 250-300 familier. 60 enker har fået var-
me tæpper her til jul.

Sri Lanka

Støtte til AKO-sekretær Niroshani, National søn-
dagsskole leder Sujini og mange udsendte medar-
bejdere.

Operation Sult og Kulde

Løber de sidste uger af året inkl. 2400 julegaver til 
børn.

Støttebidrag til ”Sult og Kulde” anvendes også ind 
i januar og februar.

Glæde og taknemmelighed over ’Projekter i hus’ her i 2020:

Projekter i hus 

Giv et bidrag til nødhjælp 
Allerede idagMobilPay: 778880eller på 

www.activecaring.dk/stoet/
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Operation “Sult  &  Kulde”

Julegave indsamling

Fra indsamling i Danmark til uddeling i Rumænien
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Pandemien har forstærket de i forvejen 
vanskelige forhold for de laveste ind-
komstgrupper i Rumænien. 

Restriktionerne har bl.a. indskrænket 
mulighederne for dagleje-arbejde – og 
forhindret jobmuligheder ud over en 
meget kort radius.

Danske børn og familier har igen i år gjort et formidabelt arbejde med at indsamle gode julegaver til de mest sårbare børnefa-
milier. Ca 2500 julegaver er afsendt og distribueret gennem december måned.

Vonge skolen har lavet 83 julegaver i år 

60-65% udbytte på markerne i de nord-
østlige provinser af Rumænien – har 
yderligere øget presset for det daglige 
brød.

AKO’s netværk rækker ud til mere end 
100 landsbyområder – og fra 2 store 
AKO lagre i hhv. Lisaura og Dumbravitia 

– samt en container i Mindresti – brin-
ges hjælpen ud af de mange frivillige  i 
kirker og lokalgrupper, som vi samar-
bejder med.

Julegaverne uddeles gennem det sam-
men netværk, efter forudgående aftale 
med os  her i Danmark.

Lageret i Ibanesti hos Maria og Radu Bilen er fuld af mad, der er klar til at blive delt ud 

Glade børn får gaverEn masse gaver er på vej til børnene



Operation “Sult  &  Kulde”
AKO-center i Lisaura 
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AKO erhvervede dette sted i 2014. 

Herfra distribueres 5-6 transporter hvert år. Dana og Costica 
kender området i en radius af 30-40 km fra Suceava.  De har 
boet her i 30 år. De har arbejdet med kirkerne og med modta-
gelse og distribution af nødhjælp og udviklingshjælp i alle årene.

AKO har gennemført talrige projekter sammen med dem – og 
de kender både de etniske rumænske familier og de fastboen-
de, etniske sigøjnerfamilier. De distrubere ud til et utal af fami-
lier ved besøg.

De bliver kontaktet på telefon, ved døren – og på gaden.  De 
hårdest ramte familier ved præcis, hvor de skal gå hen, når nø-
den bliver ubærlig.

De har taget os med rundt – og vi har besøgt talrige familier – 
igen og igen – og så nye, og så 

nye – og så lige ud ad denne markvej – og så ud af bilen og hen 
ad muddervejen.

AKO lageret i Lisaura

Julegaver og tøj distrubueres fra lageret hos Castica og Dana

Hjælpen er klar til distrubution fra Dumbravitia

Glade modtagere 

Distrubition af Sult og Kulde hjælp

Glade modtagere 



Den store lagerhal

Nødhjælpsgården i Øsløs set udefra 

Kaffepause

Lidt sjov og ballade skal 
der til i den travle tid

Perlens Nødhjælp
Daglige ledere 

Elsebeth & Torben Poulsen
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Vi fandt på at udlevere en plade med Corona regler, som skulle 
medbringes hele vejen rundt i bygningen og afleveres til sidst. 
På den måde kunne vi hele tiden styre der max var 100 personer 
forsamlet. Det fungerede rigtig godt! Vi kunne godt mærke at 
DK var nedlukket i foråret! Folk har haft rigtig god tid at rydde 
op! Vi var ved at drukne i møbler! Torben og Elsebet fik igen en 
god ide. Lejede en stor hal i nærheden og fik ved deres families 
hjælp i løbet af et par dage flyttet ALLE møbler! Dem er vi STOR 
tak skyldig! Vi havde et godt salg trods alt, så der bliver noget at 
støtte med i Rumænien.

Vi har nu fået skuldrene en smule ned efter den lange ombyg-
ning. Det hele står flot og funktionelt og giver os stor glæde at 
arbejde i. Vi er ikke færdige med at lave om/forbedre, det bliver 
vi vist aldrig! Plik har færdigmeldt byggeriet overfor kommu-
nens tekniske forvaltning, og det ser ud som om byggesagen er 
afsluttet uden kommentarer. Den store del af staldbygningen 
har fået døre i ”hullerne”, så nu er der ikke mere træk der gene-
rer, og vi kan have en fin arbejdstemperatur derinde. 

På Perlens Nødhjælp, har året 2020 stået i Coronaens tegn! Vores årlige loppemarked i sep-
tember, som plejer at trække hundredvis af folk til, var jo svært at afvikle med et forsamlings-
forbud på max 100 personer! 

Det var en stor forletning fredag den 6. november da vi pakke-
de julegaver. Et hold frivillige havde meldt sig at pakke i blokke 
af 2 timer for at vi kunne overholde forsamlingsforbuddet på 
max. 10 personer. Vi havde en hyggelig dag og havde svært ved 
at få folk til at tage hjem igen! 312 pakker lavet fra kl. 9 - 16.30! 
TUSIND tak til alle pakkere, men også til jer der havde doneret 
ting dertil, strikkedamer osv. i et større område omkring os.

Ellers er hverdagen rimelig forudsigelig. Vi mødes et godt hold 
hver tirsdag eftermiddag. Vi kan nogle gange blive helt op til 
12-13 stykker. Nogle forbedrer på bygningsdelen, andre rydder 
op og sorterer. Lige så stille er der kommet flere til, bla med at 
sortere tøj så Elsebet nu er blevet fri for at sortere alt det tøj 
der kommer ind. Kaffepausen er også et vigtigt socialt element 
på den dag.

Ydermere er en lokal strikkeklub begyndt at bruge vores fine 
opvarmede lokale til deres aktivitet, da præstegården, hvor de 
før holdt til i, blev solgt! Det er meget hyggeligt vi kan samles 
flere forskellige grupper om det samme hjælpearbejde.

Vores Julemarked som skulle afprøves for første gang, kan ikke 
gennemføres med de Corona restriktioner der er for vores kom-
mune.

V/ Plik



Starten på AKO’s Nødhjælpslager i Ø. Vandet var i marts måned 
2003, hvor Rita og Bodil begyndte at sortere tøj i vores kælder 
på hjemadressen. 

Pladsproblemer sendte os ud af stuehuset 
og ud i garagen, så var der 8-10 personer der 
mødte op og gav en hjælpende hånd, det be-
tød at der blev lavet mange flere kasser, vi fik 
ret hurtig logistik problemer så vi lejede plads 
i de bygninger som vi har i dag. Det betød at vi 
skulle hente tøj til sortering og banan kasser 
til at lægge tøjet i og derefter bringe de fyldte 
kasser tilbage igen.

I 2004 fik vi tilbudt at købe de bygninger på 
Elmholmvej 6. Bygningerne er træbarakker på 
ca. 2000 kvadratmeter som tyskerne lod opfø-
re i 1943, det ligger på en ca. 15.000 kvadratmeter stor grund.

Der pakkes fast tirsdag og onsdag plus det løse, Det er dejligt 
at have gode forhold for de trofaste og dygtige medarbejder 
der møder op uge efter uge, der bliver også produceret, i snit 
bliver der fyldt 100-150 banankasser hver uge. Kasserne hentes i 
dagligvarer butikkerne i Thisted 2 gange hver uge.

I september 2011 fik vi mulighed for at åbne en genbrugs butik. 
Denne har til huse i en lejet forhen værende grisestald, der lig-
ger som nabo til os.

En smuk butik dukkede op efter en større om-
bygning og fungerer virkelig godt.

I 2015 overtog AKO Landsorganisationen ejer-
skabet af Elmholmvej 6.

Her fra okt. 2020w har vi oprettet AKO THY lo-
kalforening, under AKO.

Alle disse ting lod sig gøre, fordi der er nogle 
mennesker, der brænder for opgaven: at hjæl-
pe mennesker i nød. Og Gud har dertil lagt sin 
velsignelse.

Et meget stor antal transporter blev resultatet 
af ovennævnte- og lige nu er afsendt 2 transporter. Trods det 
står der 3 klar til afgang.

På vegne af AKO THY’s bestyrelse

Bodil & Gunner Andersen

Julemarkedet

Bodil Viftrup og børnebørn

Nyt tag og skilt

AKO -Thy

AKO- genbrug, Ny Nørup

Daglige ledere 
Bodil & Gunner Andersen

Daglige leder 
Bodil Viftrup
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Daglig leder, Bodil 
Viftrup, fortæller-
begejstret om de 
meget dygtige med-
arbejdere, der uge 
efter uge står sam-
men om at servicere 
og betjene kunder.

Nyt tag blev lagt på forretningen i august – og væk er alle 
gener af indtrængende vand.

Grunden er blevet shinet up – Buske er plantet langs gaderne 
- og Henrik Parbo sikrer, at grunden bliver holdt pænt. Et nyt 
logo blev kreeret af AKO sekretær Fia Thrane og monetret.

Trods corona-pandemien og nedlukning – kom der stigende 
salgstal derefter, og for at forfølge det brændende ønske 
om at skabe genbrug om til økonomiske midler, blev der for 
første gang holdt Julemarked i butikken og ude på  P- plad-
sen med flot resultat.

Humlebiens Genbrug summer af initiativer 
som aldrig før. –



Terry og Bente kommer med læs

 

  

Bliv vores næste frivillige 

Har du lidt tid til overs og 

ønsker du at hjælpe hvor det gavner !?

Ringe til os –  så hjælper vi gerne.  

Søren Viftrup tlf: 23952386

Nyeste skud på stammen 
Lokalforening er under opbygning på Sjælland

Hyggelig genbrug, Grenaa

En transpoet klargøres til Rumænien
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Ægteparret Adina og Samuel Paraschiva henvendte sig til AKO sekretariatet i september i år. 
De brænder for udviklingsarbejde og mission -med primær sigte på Namibien, hvor de begge har været udsendte på 
flere korttids missioner. Gift og tilflyttet Danmark i 2019.

Samtidig brænder de også for at fortsætte og styrke udvikling for de mest underprivilegerede i deres hjemland, 
Rumænien.  
Adina vokset opvokset nær Oradea, nær grænsen til Ungarn. Samuel vokset op nær Brassov, midt i Rumænien.

AKO arbejder sammen med ægteparret på at opbygge en AKO – lokalforening, for satser på at få en stærk indsats 
for at pionere både i Namibien- og udvikle indsatsen i Rumænien. 

Vi vil informere bredere efter endelig stiftelse af foreningen.

Bente og Terry – leder af Genbruget i Grenaa- bragte 0ver 60 
julegaver med sig til AKO-lager i Ny Nørup(St.Lihme) 

Også en stor mængde strikketøj fra de dygtige damer på 
Djursland blev båret ind på vores lager.

Hjertevarm tak til alle jer, der står bag.

Alt er nu læsset på den store transport, der afgik i første 
halvdel af december- og nu- allerede er på vej fra lageret der-
ude – og ud til modtagerne.

En masse skøn strik, fra vore dygtige strikke damer

Daglige ledere 
Bente &  Terry Hawkins



Sara kom fra Flensborg for at hjælpe

Tommi, Jens og Mogens fra Langagergård

Bodil Eskildsen og Emmy Petersen med alle  
musikinstrumenterne

AKO-Syd, Avnbøl
Daglige ledere 

Oana & Flemming Phillip
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Travlhed med at få samlet, pakket og afsendt den tredje og sid-
ste lastbil i år. Dette er så Lastvognstog nr. 53, som vi sender her 
fra AKO Avnbøl Syd. Et lastvognstog fyldt op med julegaver, en 
masse tøj og sko og andre gode ting.

Særligt julegaver til de fattige børn derude i Rumænien, er der 
blevet arbejdet meget med.

Først og fremmest for at få tingene fremskaffet fra mange for-
skellige butikker. Hvor der er mange forskellige butikker der 
giver og sponsorerer, fordi de vil gerne støtte et så godt et for-
mål.

Her er der blevet slæbt og båret, for derefter at få det hele op-
talt, og fået indkøbt hvad der måtte mangle og få det hele pak-
ket ned i julegavekasser, til drenge og piger.

Her på Familiekollektivet Langagergård er det et årligt tilbage-
vendende projekt, som vore beboere deltager med stor glæde i.

I AKO Syd har der været juletravlhed.

Yvonne, Rannveig og hendes mand Danni

Men også i nabobyen Nybøl er der en gruppe med hjerte for de 
fattige børn i Rumænien. Her er det Rannveig der sammen med 
sin mand og svigermor står i spidsen for at skaffe og pakke og 
inspirere mange gode givere og hjælpere.

Dette julegaveprojekt er et meget stort arbejde, men når vi ved 
hvor meget glæde dette giver børnene der modtager en julega-
ve, ja så er det mere end svært, ikke at fortsætte.

Vi modtager masser af godt tøj og sko, vi modtager alle slags 
husgeråd og møbler og meget andet gods.

Og fra tid til anden er det meget svært at få det hele set efter, 
frasorteret de dårlige ting. Og få det hele pakket ned i egnede 
kasser og sat på paletter med plastik om, så det let kan løftes 
op på lastbilen.

Vi vidste ikke hvordan vi skulle nå at få pakket nok til en hel last-
bil fuld her først i december, men så meldte en stor gruppe Ru-
mænere deres ankomst. For som de sagde: Når I vil hjælpe de 
fattige i vores land, så vil vi hellere end gerne hjælpe til med at 
få pakket alle ting.

En anden stor jule overraskelse er Bodil Eskildsen, Hun havde 
hørt om de fattige børns musikskole i landsbyen Mindresti. Hun 
havde hørt det fra sin veninde Emmy Petersen, at det var svært 
ja nærmest umuligt for disse børn og unge at anskaffe et musik-
instrument.

Så Bodil tog sagen i egen hånd og skaffede 25-26 musikinstru-
menter som hun selv finansierede eftersyn og reparation af. Der 
bliver helt sikker fest derude hos de musik og sangglade børn 
og unge.



ER DU MED? SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDS E-MAIL
Tilmeld dig via www.activecaring.dk 

Frivillige har siden 1991 indsamlet og uddelt nødhjælp i Ru-
mænien til meget trængende børnefamilier, skole og børne-
hjem, ældrecentre og børnehospitaler. 

Nødhjælp var Active Caring ’s første projekt, og det har så 
udviklet sig til mange områder og projekter igennem årene. 
Active Caring’s lokalforeninger indsamler nødhjælpen, som 
bliver sorteret, pakket og transporteret til Rumænien. Udgif-
terne til transport af nødhjælp til Rumænien bliver dækket 
ind via Active Caring ’s frivillige arbejde fra genbrugsbutikker 
og loppemarkeder, samt støtte fra medlemmer og andre gi-
vere. Antallet af transporter afhænger derfor af overskuddet 
fra aktiviteterne og indsamlede midler. 

Active Caring har tre opsamlingslagre i Danmark, hvor alt ud-
styr bliver indsamlet.

Nødhjælps- og opsamlingslagre

Nødhjælpslager Øster Vandet 
Elmholmvej 6, Øster Vandet
7700 Thisted
Indlevering: Alle dage - følg skiltning

Nødhjælpslager Ny Nørup
Billundvej 31
Ny Nørup, 7182 Bredsten
Indlevering: onsdag og lørdag, 10-16

Nødhjælpslager Avnbøl
Avnbøløstenvej 62
Avnbøl, 6400 Sønderborg
Indlevering: Alle hverdage 9-15

TRYKSAGER 
HAR ALDRIG
VÆRET BILLIGERE

TLF. 87 303 303 · INFO@LASERTRYK.DK

A6, FARVETRYK
FLYERS

500 STK.FARVETRYK
VISITKORT

M65, FARVETRYK
FOLDERE

A2, FARVETRYK
PLAKATER

753,-2.000 STK.

1.374,-1.000 STK.

941,-250 STK.

215,-500 STK.

ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M.

AKO’ arbejde hviler på frivillige, der brænder for at arbejde 
med på AKO’s visioner.  

170 frivillige medarbejdere er tilknyttet på vore Genbrug, lag-
re og loppemarkeder

Over 200 flittige strikkedamer, 172 af dem er i kontakt via Fa-
cebook og hertil er der yderligere 30 strikkedamer.

Nogle arbejder i grupper, enkelte plejecentre har en gruppe, 
der nørkler og leverer,

Andre sidder derhjemme ved stearinlysets lue.

I mødet med jer bliver jeg altid rørt og glad. De mange, man-
ge, mange timers arbejde afspejles igennem jeres øjne, der 
lyser af kærlighed til de hundreder, ja tusinder, som nyder 
frugten af jeres indsats.

At se en mor åbne kasser med børnetøj, og se børn, der jubler 
over de fine sokker, bluser, trøjer, huer m.m.v.  det er hver 
gang en overstrømmende glæde. Gid jeg kunne hælde glæ-
den over i jeres skål. Så ville I se, at det strømmer over.

Alle jer, der trofast henter effekter, sorterer, pakker, pallete-
rer og sikrer transporten – Gid I ligeledes kunne se glæden og 
taknemligheden hos modtagerne. Det gælder alt lige fra hus-
geråd til senge, borde, stole, barnevogne, kørestole, reoler, 
IT-udstyr, laptop, printere, markredskaber o.s.v. - 

Tak til alle jer, der står i genbrugsbutikkerne og sælger tusind-
vis af kjoler, bukser, alle slags effekter fra de danske over-

flodsfamilier, der villigt giver effekterne i vores varetægt – i 
tillid til, at det bliver anvendt til bedste for de fattigste. Alle de 
tusinder, ja hundredetusinder af kroner, som I modtager og vi-
deresender til AKO’s arbejde – til alle jer skal også lyde en varm 
og velment tak.

Sekretariatsmedarbejde, Sekretær, Fundraisere, Medlemmer, 
Partnere, Faste Donorer, lejlighedsvise gavegivere. 

  Vi værdsætter og skatter jeres indsats – 
som alt i alt bliver til vores  

alle sammen’s fællesindsats. 
 T A K

P.b.v.

Søren Viftrup

De frivilige

 
Gratis testamente til AKO 

med ”DOKUMENT 24”

Donation via testamente

Du kan oprette dit testamente med donation  

til AKO, via virksomheden Dokument 24.  

Testamentet er gratis, når det indeholder en 

 donation til os. Det er muligt at tale med  

eller skrive til Dokument 24, hvis du ønsker juri-

disk rådgivning i forbindelse,  

med oprettelsen.  

 

Klik ind på   www.dokument24.dk


