
ADVENTISTKIRKENS NØDHJÆLP 2021

hjælpeaktion.dk

   Hjælp en  ygtningefamilie

MobilePay 86080

   Årsrapport Årsrapport  
   2021  2020   
     
Cafékirken    400    -    
Diverse   29.452  20.876    
Esbjerg   -    140    
FaceOut   500    426    
Faxe    -    25    
Grønland   18.500  2.320    
HappyHand   21.921  19.637    
Herning    475    9.200    
Holbæk   11.008  7.976    
Holstebro   20.351  13.653    
Horsens   4.200  5.200    
Jerslev   -   1.200    
Juelsminde   441    2.500    
København  51.380  51.739    
Køge    29.182  22.428    
Lille Nørlund 32.851  32.594    
Nyborg   4.000  4.000    
Nykøbing Falster  -    3.000    
Nærum    5.010  1.200    
Næstved   600    -    
Odense   10.400  23.250    
Randers   11.809  17.860    
Ribe     1.025  14.793    
Ringsted   100    -    
Rødekro   1.000  -    
Roskilde   -    1.200    
Rødekro   -    550    
Silkeborg   200    850    
Slagelse  -    841    
Svendborg   300    735    
Sønderborg   300    300    
Tejn    2.500  25.479    
Thisted   8.618  15.960    
Torshavn   280.487  85.535    
Vejle    1.000  2.700    
Vejlefjord  6.200  9.050    
Vejlefjordskolen 154.046  55.032    
Viborg   37.197  33.347    
Østervrå   12.515  21.249 
   
I alt    757.966  506.845    
     
     

På glædeligt gensyn i 2022!
 

Kontakt Laura Reiter Resenbro for ideer 
og information på 45587700  

eller laures@adra.dk

Ny start med stor succes
Resultatet for 2021 er utroligt flot, ikke 
mindst fordi vi har haft så meget imod os. 
Corona og nye indsamlingsregler har gjort, 
at alle frivillige i menighederne og  
skolerne har skullet tænke i nye baner.

En særlig og gammel tilladelse gjorde det 
indtil for nyligt muligt at samle ind fra 
dør til dør. Nu er alle organisationer som 
ADRA underlagt de samme regler. Fremover 
må vi stadig ringe på i private hjem, men 
kun hvis vi kender dem bag døren.

På Vejlefjordskolen satte de barren højt 
og gav kreativiteten frit spil i 2021. 
Klasserne planlagde og udførte have- 
arbejde, vaskede biler, holdt koncerter, 
lavede sponsorløb, solgte kager og ringede 
ud til venner, bekendte og familier for at 
anmode om støtte. Tak for det imponerende  
resultat til alle eleverne!

De kommende år har Hjælpeaktion brug for 
ny opbakning fra særligt kirkerne. Mange 
menigheder har haft tradition for at gå 
ud i lokalmiljøet med raslebøtterne, men 
nu kræver de nye forhold at alternative 
ideer får plads. Vi har allerede set flere 
høstkoncerter, julekoncerter, markeder og 
opsætning af bøtter i lokale butikker med 
disses tilladelse, og alle nye tiltag gør, 
at vi i ADRA tror på, at Hjælpeaktion har 
en lang og god fremtid i vente. 

Mange, mange tak for det store engagement. 
Ikke mindst til indsamlerne på Færøer-
ne, der brugte to ugers ferie på at slide 
skosålerne tynde ved at gå fra dør til dør 
i det færøske landskab. Her må man stadig 
godt!


