
Åben for aflevering af tøj og fodtøj mm. døgnet 
rundt på vores lager - Mågevej 13, 7500 Holstebro.

Åbningstider:

tirsdag 9:00 – 1400,

eller efter aftale. 

Kontakt
Holstebro Nødhjælp 
Mågevej 13
7500 Holstebro
Telefon: 42 50 99 60
hn@holstebronoedhjaelp.dk 
www.holstebronoedhjaelp.dk

Hovedsponsor for Holstebro Nødhjælp: 

Informationsfolder om

Holstebro Nødhjælp
Mågevej 13, 7500 Holstebro

hn@holstebronoedhjaelp.dk 
www.holstebronoedhjaelp.dk

mailto:vibeke@holstebronoedhjaelp.dk
mailto:info@holstebronoedhjaelp.dk
http://www.holstebronoedhjaelp.dk/


Hvem er vi?

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

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

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

Vil du være medlem af Holstebro Nødhjælp?
Ønsker du at blive støttemedlem af Holstebro Nødhjælp, kan 
medlemsskab tegnes ved indbetaling af medlemskontingent på 
konto nr. 9106 – 705330, husk at oplyse navn.

Efter indbetaling skriv venligst til os med informationer om dig 
selv, og send til hn@holstebronoedhjaelp.dk.

Medlemskontingent enkelt:  150 kr.
Medlemskontingent husstands:  300 kr.
Medlemskontingent institutioner: 500 kr.

I 2017 har vi indgået et samarbejde med det lokale 
Røde Kors i Jajce. I dag står de for alt modtagelse og 
fordeling af den indsamlede hjælp i Jajce området. I 
2019/20 har vi også økonomisk støttet dem med et 
tilskud til indkøb af en terrænbil. I de sidste 3 år har 
vi, med økonomisk støtte fra Medarbejdernes 
Honorarfond i Novo Gruppen og Den almennyttige 
fond af 15. september 1968, hjulpet dem med et 
hjemmeplejeprojekt.



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, 
1 menige medlemmer og 2 suppleanter.

Daglig ledelse:

 Du kan også gøre en forskel!

Ønsker du også at være med til at gøre en forskel for de dårligt 
stillede i Vest Balkan og 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. 

Skab dig en aktiv fritid!
Vi glæder os til at høre fra dig/Jer.
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Projekter:
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. 

I projektområdet Velika Kladusa har vi i 2020 og 2021 økonomisk støttet 
Forening for kræftramte personer. Det fik midler til renovering af 
foreningslokale, indkøb af symaskine, mammografi samt indkøb af materiale 
til deres workshop.

Skolemøbler fra vores to 
transporter i 2021 er fordelt til 
flere projekter. bl. a. til skoler i 
Velika Kladusa, Jajce, Jezero og 
nyåbnede projektområde i 
Mrkonjic Grad Kommune, 
Bosnien og Hercegovina. 

I 2021 har vi sendt 40 hospitalsenge til 
Bosnien. Sengerne kom til to syghuse, og 
til Røde Kors Jajce, som udlejer senge 
gratis til syge hjemmeliggende personer.




