NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP
en landsdækkende organisation
Nr. 1

23. årgang

Januar 2016

Hjælp os med at hjælpe andre sammen kan vi gøre en forskel !

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP
en landsdækkende organisation
www.njhh.dk
Årligt kontingent:
Personligt:
kr. 150,00
Hele husstanden: kr. 225,00
Ved indbetaling fra en hel husstand bedes alle personer skrevet på girokortet.
Offentlige tilskud er afhængige af medlemstallet.
Girokort for aktuelt årskontingent sendes sammen med nyhedsbrev for januar. For
at have stemmeret på generalforsamlingen skal dit kontingent være betalt senest 7
dage før generalforsamlingen.
Girokonto: 01 <408-4438<
Netbank: Reg: 3724 kontonr: 0004 084 438

Oversættelse dansk / russisk og russisk / dansk:
Svetlana Sørensen
Viktoria Mishvelia
Elena Olver
Ribesvej 4
Østergårdsparken 3
Søstjernevej 47 B
4230 Skelskør
5220 Odense SØ
2650 Hvidovre
Tlf: 2263 1075
Tlf: 2463 4947
Tlf: 3649 0299 / 4037 0399
Husk at give oversætteren et stykke tid til oversættelse - prøv at ringe i forvejen, så
de kan sige, hvornår de har tid. Når I fremsender breve til oversættelse, så vedlæg
en frankeret svarkuvert.
Foreningens nyhedsbrev sendes til alle medlemmer 4 gange årligt - i januar, april,
juli og oktober. Eventuelle indlæg modtages gerne, se bagsiden af bladet.
Hjemmeside: www.njhh.dk. Webmaster (webmaster@njhh.dk) modtager meget
gerne ris og ros, ligesom relevante indlæg modtages med glæde. Billeder af børn,
aktiviteter, billeder fra Rusland, danske sommerlejre m.m.m. modtages også gerne.
Send til webmaster@njhh.dk. Til hjemmesiden er knyttet et fotogalleri, som kan ses
særskilt på http://njhh.njhh.dk/#!home . Der kræves ikke login, selvom der er et felt
"Log på" til det. Den gamle hjemmeside er nu definitivt lukket.

Facebookgruppe: Gruppen er en lukket gruppe, men alle medlemmer af foreningen, værtsfamilier og andre interesserede kan optages i gruppen. Find gruppen på:
https://www.facebook.com/groups/nordjysk/ . Man bliver optaget i gruppen ved at
sende en anmodning. Klik oppe til højre på ”Bliv medlem af gruppen”. Facebookside: https://www.facebook.com/Nordjysk-Humanitærhjælp-660753934025157/?
ref=ts&fref=ts
Side 2.

Siden sidst.
Som det allerede fremgik af sidste nyhedsbrev, er foreningen i gang med at forhandle om bustransport for et hold russiske børn i juli. Forhandlingerne er med et
hviderussisk busselskab, som Alexandr i samarbejde med Det Hviderussiske Transportministerium har fundet. Vi er så langt, at vi godt tør indhente invitationer af
børn, idet invitationerne først sendes til Rusland efter generalforsamlingen. Vi har
aftalt datoer, ”køreplan” og pris. Der mangler kun en underskrift, som Alexandr i
Klintsy står for, på aftalen. Når dette nyhedsbrev udsendes, skulle det meget gerne
være på plads.
På samme måde er arbejdet med næste sommers sommerlejr for børn fra Danmark
i gang. Vi har truffet aftale om samme sted på Lolland i uge 29 i juli.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling:
Sted: Susålandets skole Glumsø, Cafeteriet i hallen, Åsøvej 5

Tid: Lørdag d. 6/2 2016 kl. 13.00
Se dagsorden side 13 i dette nyhedsbrev.

Glædelig jul og godt nytår:
Bestyrelsen ønsker (en anelse forsinket) alle medlemmer en glædelig jul sammen
med familie og venner og et godt og lykkebringende nytår, med håbet om mange
gode dage i 2016. Vi ønsker for jer, at I har helbred, økonomi og hus– og hjerterum
til at bakke op om arbejdet med børnene igen eller for første gang. Dette gælder
såvel de russiske som de danske, hvor hjælp til sommerlejren i uge 29 også er mere
end velkommen.
Bestyrelsen

Side 3.

Kontingent 2016
Kontingentet er uændret 150 kr. for enkeltmedlemsskab og 225 kr. for familiemedlemsskab. For nye medlemmer, som har betalt kontingent efter 1. oktober 2015
gælder medlemsskabet for hele 2016. Vi håber, at alle vil betale kontingent i 2016
og dermed fortsat være medlemmer og støtte foreningen i dens arbejde. Det er vigtigt at alle personer, som bor på adressen skrives på girokortet, da det kan have betydning, når vi søger tilskud fra fonde og tipsmidler. Selv om de blev skrevet på sidste år, så gør det venligst igen, da det også hjælper os med at vedligeholde medlemskartoteket. Kun medlemmer, som har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, har stemmeret på denne. Enkeltkontingent giver en stemme på
generalforsamlingen. Familiemedlemskab giver to stemmer ved personligt fremmøde. Medlemskontingentet følger kalenderåret.
I stedet for at bruge det sædvanlige girokort beder vi om at I overfører pengene via
netbank eller bankoverførsel, men husk stadig afsenderoplysningerne. Hvis I stadig
vil indbetale på girokort, har vi vedlagt et girokort, som nok bliver afvist på posthuset, da det er en kopi. Skriv af efter det, og brug det i øvrigt som en reminder om at
betale, hvis I bruger bankoverførsel eller netbank.
Girokonto: 01 <408-4438<
Netbank: 3724-0004 084 438
Kassereren.

Invitation af russiske feriebørn:
Så lykkedes det, at samle nok penge sammen, så vi igen kan invitere feriebørn fra
det sædvanlige område i Rusland. Et område som fortsat i uendeligt mange år vil
være påvirket af stråling efter katastrofen på a-kraftværket i Tjernobyl.
Det er vigtigere end nogen sinde før at invitere børn. Under mit besøg i maj 2015 var
jeg til møde med overlægen på børnehospitalet i Novozybkov. Han kunne bekræfte,
at børnene i området sammenlignet med andre områder i Rusland har stigende antal tilfælde af knogledeformiteter, skjoldbruskkirtelkræft, diabetes 2 og ændringer
i arveegenskaberne. Desuden kan der konstateres fald i intelligenskvotienten.
Der er derfor al mulig grund til at geninvitere eller invitere et eller flere nye børn.
Har I ikke selv mulighed for dette, så hjælp foreningen ved at skaffe nye eventuelle
værtsfamilier.
Ole Søager.
Side 4

Bemærk, at der i denne udgave af nyhedsbrevet mangler
side 5 - 12.
På disse sider vises invitationsskemaet for 2016, skema
til tilladelse til børneattest og vejledning til dette skema.

Det har ikke været muligt at konvertere disse sider til det
nye DTP program, som bruges, og da de ligger til selvstændig download, er siderne udeladt her.

Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 6/2 2016 kl. 13.00
Susålandets Skole, Glumsø
Caféteriet i hallen
Åsøvej 5
4171 Glumsø
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af stemmetællere og referent.

3.

Bestyrelsens beretning om det foregående års arbejde og om de planer,
man har for det kommende år. Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.

Fastsættelse af det kommende års kontingent.

6.

Bestyrelsen fremlægger en rammeplan for aktiviteterne i den næste periode indeholdende projekter og budgetter til godkendelse.

7.

Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges for to
år ad gangen. På valg er Ole Søager, Lissi Sommer, Bengt Sommer og
Viktoria Mishvelia. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

10.

Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år.

11.

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

12.

Eventuelt.

Side 13

Foredragsaftener:
Tirsdag d. 12 januar kl. 19:30 og tirsdag d. 26 april kl. 19:00.
I samarbejde med foreningen ”Pripyat never forgotten” holder Nordjysk Humanitærhjælp foredragsaften om katastrofen på a-kraftværket i Tjernobyl (Pripyat). Foredraget holdes af Heidi Svenningsen (formand i Pripyat never forgotten) og Ole
Søager fra Nordjysk Humanitærhjælp.
12/1 foregår det i Sognehuset, Rorup sogn, Rorupvej 15, 4320 Lejre.
26/4 (30 års dagen for katastrofen) foregår det i Konfirmandstuen, Udby Kirke, Udby Kirkevej 2 A, Tuse Næs, 4300 Holbæk.

Radioindslag om tjernobylkatastrofen samt Nordjysk Humanitærhjælp:
26/4 kl. 16:00 på 30 års dagen for tjernobylkatastrofen kommer der radioindslag
med Heidi Svenningsen og Ole Søager i Radio Playback; www.radioplayback.dk

Side 14.

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP
en landsdækkende organisation
Bestyrelsen:
Formand:
Ole Søager
Staslundevej 23
4300 Holbæk
Tlf: 6142 6202
formand@njhh.dk

Næstformand:
Viktoria Mishvelia
Østergårdsparken 1
5220 Odense SØ
Tlf: 2463 4947
naestformand@njhh.dk

Kasserer:
Jens Niss
Binderupvej 21
9240 Nibe
Tlf: 9835 1168 / 3098 8370
kasserer@njhh.dk

Sekretær:
Alis Jensen
Snebærvej 114
6000 Kolding
Tlf: 3032 3101
sekretaer@njhh.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lissi Sommer
Basevej 6
4913 Horslunde
Tlf: 5493 4251
lissisommer@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Nadia Sommer
Østerskoven 16
4913 Horslunde
Tlf: 2227 3846
nadia.sommer@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Bengt Sommer
Basevej 6
4913 Horslunde
Tlf: 5493 4251
lissisommer@mail.dk

1. Suppleant:
John Borch
Vesternæsvej 22
4900 Nakskov
Tlf: 5494 7575
22borch@gmail.com

2. Suppleant:

Jonna B. Krabsen
9280 Storvorde
Tlf. 2548 7000
jonnakrabsens@gmail.com

Jens Niss
9240 Nibe
Tlf: 9835 1168 / 3098 8370
kasserer@njhh.dk

Afdeling Jylland:
Alis Jensen
6000 Kolding
Tlf: 3032 3101
sekretaer@njhh.dk

Afdeling Fyn:

Afdeling Sjælland og øerne:
Nina Jensen
4171 Glumsø
Tlf: 2324 4406
ninalykke@turbopost.dk

Hanne og Ole Pedersen
4160 Herlufmagle
Tlf: 5550 1466
ho.ped@post.tele.dk

Side 15.

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP
en landsdækkende organisation
12. januar 19:30

Foredrag om Tjernobyl og Nordjysk Humanitærhjælp.
Rorup Sognehus, Rorupvej 15, 4320 Lejre. (Se side 14).

6. februar

Generalforsamling kl. 13.00 Glumsø Skole. Indkaldelse
inde i nyhedsbrevet. (Se side 13).

I foråret dato ?

Bestyrelsesmøde.

26 april

Tjernobylkatastrofen. 30 år!

26. april 16:00 - ?

Radioindslag i Radio Playback fra kl. 16.
www.radioplayback.dk (Se side 14).

26. april 19:00

Foredrag om Tjernobyl og Nordjysk Humanitærhjælp.
Konfirmandstuen, Udby Kirke, Udby Kirkevej 2 A, Tuse
Næs, 4300 Holbæk. (Se side 14).

9. juli

Russiske børn ankommer til Danmark sent om aftenen.

Uge 29

Sommerlejr i Urneborg, Lolland.

30. juli

Russiske børn rejser tidligt om morgenen.

Deadline for næste nummer
af nyhedsbrev er 20/3 2016
Indlæg sendes til: Ole Søager, Staslundevej 23, 4300 Holbæk, men helst som
vedhæftet Word-fil på e-mail til nyhedsbrev@njhh.dk . I det omfang, der er
plads til billeder, medtages disse. Billeder skal være i en god opløsning, for at

