
 

  

 
   

  
Holstebro Nødhjælp 

C/O Formand Vibeke Davidsen 
Wagnersvej 23 

DK 7500 Holstebro 
Mobil : +45 40 55 58 74 

Email : 
vibeke@holstebronoedhjaelp.dk 

 

 
Henvendelse vedrørende Bosnien til... 

 
Holstebro Nødhjælp 

v/ Næstformand Haris Nuhanovic 
Chr. Winthers Vej 10 
DK 7500 Holstebro 

Mobil : +45 23 30 25 41 
Email : 

haris@holstebronoedhjaelp.dk 
 

 Mågevej 13, DK 7500 Holstebro 

 

Åben for aflevering af:  
tøj – fodtøj mm. 

Lager: Mågevej 13 
 DK-7500 Holstebro. 
Åbningstider:  onsdag 15.30 – 18, 

eller efter aftale. 

Kontakt 

Hovedsponsor for Holstebro Nødhjælp: 

mailto:vibeke@holstebronoedhjaelp.dk
mailto:haris@holstebronoedhjaelp.dk


 

  Hvem er vi? 

Holstebro Nødhjælp er en selvstændig og uafhængig humanitær forening 
bestående af frivillige ulønnede medlemmer, som indsamler og pakker tøj, 
effekter, hospitalsudstyr, hjælpemidler mm. til foreningens projekter i 
Østeuropa.  

Foreningens arbejde er finansieret af donationer fra fonde mm. som bliver 
brugt til at transportere den indsamlede hjælp, til modtagerne bl.a. i 
Bosnien – Kosovo – Rumænien. 

Foreningen yder hjælp efter princippet: Hjælp til selvhjælp.  

Dette betyder, at modtagerne selv skal være indstillet på at yde et stykke 
arbejde. Derfor fokuseres der mest på skoler, institutioner, hospitaler og 
oprettelse af foreninger, der styrker det sociale sammenhold, på tværs af 
trosretninger.  

 

Kosovo kalder på hjælp 

For godt 10 år siden lå Kosovo efter borgerkrigen med Serbien udbombet, 
nedbrændt og udplyndret hen. 

Sporene efter krigen er stadig alt for tydelige, men viljen til at rejse sig og 
skabe fremgang efter krig og undertrykkelse og at genopbygge landet er stor.  

Men der mangler midler til at gøre alt det, der kunne gøres. - Derfor må vi 
forsøge at komme de engagerede lokale ildsjæle til undsætning, så de kan 
uddele nødhjælp, og forhåbentlig åbne en genbrugsbutik.  

 

med CPR. nr. indbetales til KFUM-KFUK i Danmark på 
bankkontonr. 80750000140685 og kan fratrækkes i 
skat efter gældende regler.  

På vegne af Y’s Men’s klubberne i Holstebro området  

 

Arne Nielsen 

 

Til at løfte projekt ”Hjælp til selvhjælp”, samarbejder Holstebro Nødhjælp 
med Y’s Men’s klubberne i Holstebro området; men har alligevel meget brug 
for din/jeres opbakning.  

Du/I kan donere overskudsvarer, genbrugstøj/-varer eller kontant tilskud til 
transport, der er meget dyrt. Private gavebeløb kan mærkes ”Kosovo” og 
med CPR. nr. indbetales til KFUM-KFUK i Danmark på bankontonr. 
80750000140685 og kan fratrækkes i skat efter gældende regler.  

 

 

 

 

På vegne af Y’s Men’s klubberne i Holstebro området  

Arne Nielsen  

Bazargaden i Gjakova, der er Kosovos 
tredjestørste by. 

Her skal genbrugsbutikken etableres. Få stjernestatus ved at blive sponsor for Holstebro 

Nødhjælp. Hvor mange stjerner ønsker du? 

 

 



 

  

Læsning af 

transport til 

Bosnien fra 

foreningens lager. 

 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges ved den årlige 

generalforsamling, bestyrelsen sidder i perioder på 2 år og sammensættes 

efter retningslinjer i foreningens vedtægter, som findes på vores 

hjemmeside. 

Bestyrelsen består af: 
Formand   Næstformand 
Kasserer   Sekretær 
2 menige medlemmer  2 suppleanter 

Daglig ledelse: 

 

 

Ønsker du også at være med til at gøre en forskel for de dårligt stillede i 
Østeuropa, er du altid velkommen til at kontakte os. Der er brug for hjælp til 
en bred vifte af opgaver, så der er rig mulighed for at arbejde med lige det, 
som du interesserer dig for. 

Du kan også gøre en forskel! 

 

I foreningen lægges der stor 
vægt på socialt samvær.  
Det er det, der driver værket!!! 
 

Vi glæder os til at høre fra 
dig/Jer…. 

 

Skab dig en aktiv 
fritid… 

 

Medlemskab 

Ønsker du at blive støttemedlem af Holstebro Nødhjælp, kan medlemskab 
tegnes ved indbetaling af medlemskontingent på konto nr. 9106 – 705 330, 
husk at oplyse navn og adresse. 

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er: 
 pt. Pr. 1/2 2015 

Medlemskontingent enkelt  kr. 100,00 kr. 150,00 

Medlemskontingent husstand  kr. 200,00 kr. 300,00 

Medlemskontingent institutioner  kr. 200,00 kr. 500,00 

 

Modtagelse af transport til skole i Kosovo. Børn og 

forældre henter tøj. 



 

 

Installering af 

vandmålere og 

toiletsanitet. 
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Projekter: 

 

Doneret af 

Sanistål 

Skoleinspektøren viser rundt på skolen, 
hvor der nu er inventar så alle børn  kan 
starte skoledagen kl. 8.00. Før var de delt 
op i morgen og eftermiddagshold. 

Foreningen støtter flere projekter i de nye lande der er 
opstået efter opløsningen af Jugoslavien som følge af 
borgerkrig. 

Den efterfølgende økonomiske krise har skabt et stort 
behov for hjælp. 

 

Køkken og møblering af 
pensionistcenter i Jajce, 
Bosnien. 
 

Læsning af senge til hospital i Bosnien. 

- vedligeholder Holstebro Nødhjælps bil. 


