
 

GØR EN FORSKEL 

Fyld en gaveæske 
- giv en julegave til et fattigt barn i Rumænien 

Støt Active Carings nødhjælps arbejde i Rumænien 



 

Det er så spændene at få en julegave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glæden hos store og små er stor! 

- lidt for mig kan være meget for dig -  

 

HVAD ER Active Caring?  

Active Caring – den humanitære gren af AKO - er en nødhjælpsorganisation, der 

siden 1992 har indsamlet og uddelt nødhjælp til Rumænien, Moldova, Sri Lanka 

og Nepal. Det er vigtig for Active Caring at hjælpe med de basale behov som 

fødevare, tøj, skole, hospitals og it-udstyr. Mere end 150 familier modtager 

hver eneste måned økonomisk støtte i svære tider, indtil de igen kan være 

selvfor-sørgende. Dette sker gennem Mothercare som blot er en af 

organisationens lokalforeninger.  Du kan læse mere om Active Caring på 

www.activecaring.dk 
 



 

Fyld en gaveæske med ting der vil glæde en pige 

eller dreng 

Mærk gaveæsken tydeligt:   

PIGE (Fată) eller DRENG (Băiat) 

Alder: 0-3 år, 3-5 år, 6-9 år eller 10-14 år 

 

 

 

Gaverne skal gerne indeholde følgende:  

- Skriveredskaber/blokke/hæfter (Det kan virke kedeligt, men for dem er det guld værd. Skolen 

udleverer ikke disse ting og det er meget dyrt at købe.) 
- Huer, vanter og uldne sokker  (Det er altid et sikkert hit, da det er meget koldt om vinteren og 

det er vinterhjælp vi bringer. Vi mangler til de større børn – op til 14 år.) 
- Sæbe, shampoo og vaskeklud, tandpasta, tandbørste (plejeprodukter til personlig 

hygiejne er meget nødvendige og giver dem bedre status i samfundet.) 
- Godt legetøj (Ikke noget med elektronik og batterier. Ikke defekte og slidte ting.) 

- Sødt slik. (De kan ikke lide stærk lakrids og tyrkisk peber, så vælg noget sødt.) 

 

Gaverne kan evt. også indeholde  

- Div. Ting fra ”Tiger” butikken 
- Små dukker eller biler  
- Farveblyanter, Malebog 

  

AKO stiller æsker til rådighed, som kan fås ved henvendelse: 
Søren Viftrup 23 95 23 86 / Fia Thrane 93 87 23 86 

Plik 29 86 77 41 / Gunnar Andersen 21 62 94 02 

Du kan skrive Glædelig Jul på rumænsk sådan: 

Crăciun Fericit 

  



  

 

 

 

AKO-shoppen i Øster Vandet, Elmholmvej 6, Østervandet, Thisted 
Kontaktperson: Gunnar Andersen, tlf: 21 62 94 02, bodilgumse@gmail.com 
Indlevering: onsdag og lørdag 10-16 eller efter aftale. 
 

Perlen’s Nødhjælp, Højstrupvej 131, Øsløs, 7742 Vesløs 

Kontaktperson: Elsebet Poulsen, tlf. 24 27 89 82, elto_poulsen@homail.com   

Indlevering: I indleveringsrummet på nødhjælpsgården lige overfor nr. 128 

 
AKO SYD i Avnbøl, Avnbøløstenvej 62, Avnbøl, 6400 Sønderborg 
Kontaktperson: Flemming Philip, tlf: 70 25 18 12, philip@c.dk  

 
Genbrug Ny Nørup, Billundvej 31, 7182 Bredsten 
Kontaktperson: Bodil Viftrup, tlf: 30 42 99 51, bviftrup@gmail.com  
Indlevering: onsdag & torsdag kl. 13-17 samt fredag kl. 10-17 
 
Hyggeligt Genbrug, De Lichtenbergvej 19-21, 8500 Grenaa 
Kontaktperson: Terry Hawkins, tlf: 24 64 12 41, terry@ac-grenaa.dk  
Indlevering: mandag til fredag kl. 12-17 
 
”PLIK” Kærupvej 22, 7741 Frøstrup 
Kontakt person: Plik, tlf:  29 86 77 41, plikgronhoj@gmail.com  

 

      Større mængder af pakker kan 

             efter aftale afhentes 

 

     SENEST INDLEVERING FREDAG 

         D. 20 NOV 2020 KL.  12.00  

                       I Øster Vandet  
 
 
 

Pakkerne kan afleveres på nedenstående adresser: 
 
AKO-hovedkontor    Kontaktperson:  
Vardevej 106,    Søren Viftrup, tlf. 23 95 23 86 
7100 Vejle      soeren.viftrup@gmail.com 

Indlevering:    Fia Thrane, tlf. 93 87 23 86 

mandag-fredag kl. 9-14,   ft@ako.dk  

eller efter aftale 
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