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28. marts 2018 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

 

 

Den Sønderjyske hjælpeorganisation Østeuropæisk Børnehjælp, der yder humani-

tær hjælp til børn, fattige familier, ældre, sygehuse og institutioner i Letland og 

Rumænien, har afholdt generalforsamling den 22. marts 2018 på ”Bispen” i Hader-

slev, hvor der bl.a. blev afholdt valg til bestyrelsen. 

 

Efterfølgende blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 

konstituerede sig som følger: 

 

Formand: Bent Brønning, Haderslev 

Næstformand: Arne Lorenzen, Sydals  

Kasserer og sekretær: Jens Christensen, Haderslev 

Bestyrelsesmedlem: Hans Friis Petersen, Haderslev 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Boddum, Haderslev 

Bestyrelsesmedlem: Peter Pihl, Sønderborg 

Bestyrelsesmedlem: Daniel Øskov, Vojens 

 

Suppleant: Ib Kristensen, Haderslev 

Suppleant: Hans Egon Lorenzen, Vojens 

 

Arne Lorenzen er desuden udpeget som ansvarlig for Rumæniensindsamlingen og 

Hans Friis Petersen som ansvarlig for Letlands-indsamlingen. 

 

Grevinde Sussie af Rosenborg, er foreningens protektor. 

 

Østeuropæisk Børnehjælp har eksisteret i 27 år og p.t. sender vi fire læs nødhjælp 

til Letland og Rumænien årligt. 

 

Formanden og kassereren har netop været på besøgsrejse til Daugavpils i Letland 

og har ved selvsyn konstateret, at der fortsat er stort behov for den hjælp vi nu har 

ydet i mere end 25 år. 

 

Hjælpen består fortrinsvis af helt basale ting, såsom tøj, fodtøj, senge, madrasser, 

linned, møbler, husgeråd, porcelæn, bestik, sportsudstyr og i øvrigt alt hvad mål-

gruppen har brug for til dagligdagen og fritiden. 

 

Foreningens medlemmer udfører et stort arbejde i forbindelse med indsamlingen af 

de nævnte effekter. Derudover pågår et stort arbejde med indsamling af midler til 

transporter. Vi har lagre i Sønderborg og Haderslev. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Christensen 

Kasserer 
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