
Beretning til generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp 2011. 

Vedrørende kalender året 2010 er der, dersom vi kun ser på forsendelserne, som jo 

plejer at være hovedindholdet af årsberetningen både fra Rumænien og 

Letlandsgruppen, ikke den store variation over temaet. Derfor vil jeg forholdsvis kort 

gennemgå sidste års forsendelser til Letland. 

Vi har i alt sendt fire gange til Letland i 2010. Første gang den 11. maj og forsendelsen 

gik til Preili. Når vi sendte denne forsendelse til Preili, skyldtes det, at hovedindholdet 

måtte blive skolemøbler, og at vores - om jeg så må sige - normale eller i alle tilfælde 

ofte brugte modtager i Ilukste - havde meddelt os, at pga. skolelukninger, som var 

fremkaldt af den finansielle krise, ikke kunne modtage skolemøbler i denne omgang. 

Jeg vil lige nævne angående disse skolelukninger, at de - i de forholdsvise små 

kommuner – betød, at de sidste arbejdspladser i kommunen forsvandt, og dette igen 

betød at en del af befolkningen flyttede til en anden kommune eller endog ud af landet, 

og nogle kommuner blev faktisk på denne måde mere eller mindre affolket. 

De to næste forsendelser - henholdsvis den 30.sept. og den 25.nov. - gik som sædvanlig 

til Røde Kors Centret i Ilukste med et indhold af den sædvanlige slags, så som, - ja, jeg 

kan referere fra forsendelseslisten fra f.eks. sendingen den 25. nov. og så nøjes med at 

nævne nogle af de største poster på listen:                                            93 

spisestuestole/armstole, 31 kasser med køkkenudstyr/service, 15 kasser med legetøj, 8 

overheadprojektorer, 12 kasser med fodtøj, 185 sække med genbrugstøj, 11 lamper, 7 

sofaer, 7 skoletavler, 34 skoleborde, 83 skolestole, 24 kontorstole, 7 rulleborde til 

transport af f.eks. mad, 6 kasser med tasker, 25 kasser med voksen-bleer, 7 

filmlærreder og 6 mindre møbler + mange andre effekter. 

Den fjerde og sidste forsendelse den 16. dec. var noget anderledes, idet hele 

forsendelsen blev læsset på handelsskolen i Haderslev og den gik bl.a. som i foråret til 

Preili herunder til Riebini, Varkava og Aglona, idet det kun og udelukkende drejede sig 

om skolemøbler. Der var virkelig tale om gode effekter - næsten nye og meget pæne 

borde og stole. I alt var der tale om 34 kantineborde, 184 drejestole, 174 stole med 

røde ben og 333 enkelt mands borde. Som blev fordelt på flere forskellige skoler i Preili 

og de andre nævnte kommuner. 

Vi sendte inden forsendelsen billeder af møblerne til Preili, således at de derovre 

direkte kunne se, hvilken slags møbler, det drejede sig om. Senere, efter at de havde 

modtaget møblerne, modtog vi så billeder af møblerne stillet op i de forskellige 

skolelokaler. Dem vil vi senere i aften vise jer. 

Umiddelbart efter forsendelsen den 30.sept. tog Bent Brønning og jeg sammen med en 

journalist fra Tv – Syd til Letland. Når vi af og til rejser til Letland, drejer det sig dels om 



at se og opleve, hvor tingene, som vi sender derover, bliver af, og dels om at finde ud af 

eller få en fornemmelse af, hvad de i fremtiden har behov for.  

Det var en meget stor oplevelse at stå ved siden af bilen med godset, som vi selv havde 

pakket og læsset en uge forinden og så der på stedet overvære udpakningen. 

Bl.a. var vi vidner til, at der - efter aftale med Skaidite – kom en bil tilstede fra en skole 

med en skoleleder og andre personer i, som gav sig til at efter se skolemøblerne og 

udtage en del af dem og straks læsse dem på bilen og derefter køre dem hen til skolen. 

På den måde skulle de ikke først læsses af og opbevares på et lager for så senere igen 

at skulle drages frem og læsses på et køretøj og køres til en skole. Ligeledes kom der en 

bil med en chauffør fra et hospital, som vi allerede hjemme fra havde kommunikeret 

med angående en del hospitals udstyr. Han samlede godset sammen efterhånden, som 

det blev læsset af containeren, og derefter kørte han det til hospitalet.  

Det var en meget kompetent journalist, som vi havde med der over, idet han formåede 

at fremstille en sammenhængende fortælling om forholdene i Letland netop nu, og 

viste på denne måde, hvor fattige og til dels modløse letterne er. Dette vil vi også - 

ligesom billederne, som jeg tidligere nævnte - komme tilbage til i aften, idet vi vil vise 

jer den DVD, som kom ud af hans mange optagelser i Letland. 

Jeg vil også i år nævne nogle få donorer. F.eks. får vi med mellemrum senge fra 

Kildebakken i størrelsesordnen ca. 10-12 stk. på års basis. Af og til får vi også nogle 

sideborde til sengene, hvilket man er meget glad for hos modtagerne, idet der ikke er 

ret meget plads på værelserne på plejehjemmene i Letland. Da Bent og jeg for nogle år 

siden besøgte et plejehjem, oplevede vi at se gamle mennesker, som ikke kunne går 

ned ad smalle og mange trapper til spisesalen, sidde på sengekanten med en tallerken 

med suppe i den ene hånd og et stykke brød i den anden og der skulle indtage samme. 

Altså uden at have nogen frasætnings muligheder. 

Vi har for ganske nylig - nærmere betegnet den 8. feb. - hentet 8 senge hos 

”Syrenparken” i Børkop - alle elektrisk drevne. Vi fik også flere andre gode effekter bl.a. 

12 kasser med voksenbleer.  

Den sidst nævnte tur får mig ind på spørgsmålet om foreningens økonomi. Først 

kørselsmulighederne: For nogle år siden kunne vi med rimelig varsel rekvirere en lastbil 

hos beredskabsstyrelsen. Dette kan vi ikke mere. Vi har nu været heldige at få en aftale 

med Kirkens Korshær om at låne deres kassevogn, over i købet til en meget favorabel 

leje, nemlig således, at vi skal betale det brændstof, som vi bruger under kørslen. Men 

da vi var i Børkop f.eks. måtte vi - udover bilen fra Kirkens Korshær - leje en tilsvarende 

kassevogn hos Kimbil på Jomfrustien. Dette blev naturligvis væsentlig dyrere til trods 

for, at vi lejede bilen på helt særlige vilkår. Vi kunne ønske os, at vi et eller andet sted 



hos en vognmand i Haderslev eller omegn kunne leje/låne en mindre lastbil helst 

overdækket. Så er der nogen som kender nogen, som kunne tænkes at ville hjælpe os 

på dette område, vil vi blive endog meget glade. Under alle omstændigheder belaster 

kørsel efter ”ting & sager” nu og fremover vores foreningskasse på en langt 

voldsommere måde. Hvis vi så samtidig ser på at tildelingen af midler fra ”Tips & Lotto”, 

som tidligere ofte beløb sig til       ca. 95 000 Kr. pr. år, nu i løbet af de sidste år - ved 

årlige nedskæringer – er blevet ca. 39 000 Kr., så kan enhver forstå at vores økonomi er 

meget anstrengt. 

Det forholder sig jo således, at vi hvert år ca. har sendt 3 – 4 læs til Rumænien og 3 - 4 

læs til Letland. Til Rumænien koster det ca. 25 000 Kr. pr. læs og til Letland ca. 17 000 

Kr. pr. læs. Det vil i runde ca. tal altså dreje sig om 150 000 Kr. pr. år. 

Bestyrelsen har med mellemrum udsendt skrivelser til mulige donorer i 

størrelsesordnen 75 breve. Lad os sige det koster omkring løseligt sat 600 – 700 Kr. og 

det gerne givet i omegnen af 12 – 15 000 Kr. Rare penge, - men de forslår jo ingenting. 

Så vi skal tænke nye tanker!!!  Man kunne f.eks. eller jeg kunne f.eks. tænke mig, at vi 

indrettede en side på det der hedder ”Face book” og/eller de der - i foreningen - er på 

”Face book” kontaktede deres ”venner” og gjorde dem opmærksomme på vores 

forenings store økonomiske problemer. En sådan kontakt vil jo med venners venner 

blive til ganske mange personer. 

Vi kunne selvfølgelig også se på en kontingentforhøjelse.  Men skulle det give et 

relevant beløb sammenlignet med de 150 000 Kr. og vores øjeblikkelige medlemstal, 

ville et relevant årskontingent blive på 1 000 Kr. Det ville velsagtens også kunne lade sig 

gøre ved at samle de enkeltes økonomiske indsats til velgørende formål på et kort - 

nemlig Østeuropæisk Børnehjælp. Jeg vil gerne, at vi drøfter alternative muligheder her 

på generalforsamlingen, således at bestyrelsen har noget at arbejde efter. 

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Letlandsgruppen for altid at være 

rede til at rykke ud, når jeg kalder, og i øvrigt tak for hyggeligt og til tider 

underholdende samvær, hvilket ikke er det mindst vigtige, når vi i denne sammenhæng 

stiller os til rådighed. Jeg kan ligeledes fortælle generalforsamlingen, at gruppen siden 

sidste år er udvidet med hele to yderst energiske medlemmer. 

Hermed tak for ordet!!! 

 


