Kære venner af AHA.
Jeg vil nu skrive lidt af det som sker i AHA i løbet af året 2015, som snar er slut. Vi
har 3 afdelinger, som tøj og andet bliver sendt fra. Østervrå, som er den største,
Nærum og Ringsted. Der er andre som også gør et stort arbejde med at sortere og
pakke og det er vi glade for. Jeg skulle ønske det var en AHA afdeling i hver
menighed, men vi mangler nogle som er villige til at påtage sig arbejdet!
Når året er slut, har vi sendt 5 transporter afsted (det samme som sidste år), 4 til
Serbien og en til Polen. Lad mig fortælle om en transport som vi ville sende til Polen
fra Nærum i foråret. Vi sendte mail til Polen om hvornår det passet dem at få
sendingen. Vi fik ikke noget svar, flere mails blev sendt, intet svar. Vi opgiver Polen
denne gang, og sender mail til Armenien som også gerne vil have tøj. Armenien er et
af de fattigste lande, men heller ikke Armenien svarer på vore mails. Nu siger Else at
de ikke har plads til mere i Nærum, vi må gøre noget. Jeg kontakter Milan i Østervrå,
om vi må sende tøjet til Serbien. Milan kontakter mig samme aften, at det må vi godt.
Milan skriver alle papirerne, de skal skrives både på Serbisk og Engelsk. Vi pakker
bilen på en søndag og bilen var fremme på onsdag aften. Milan var der nede for at
tage imod. Milan fortæller at det kom fint frem og at der var godt brug for tøjet, da
der var mange flygtninge som havde godt brug for tøj. Jeg ser det som en Guds
ledelse at vi skulle sende til Serbien og ikke til Polen eller Armenien. I den følgende
uge fik vi mails fra Poloen og Armenien at nu var de klare til at modtage varer.
Jeg kunne også fortælle en historie om en varehuskæde som skulle have skiftet logo
på deres arbejdstøj, den historie kan I læse i Adventnyt´s julenummer for i år. Det
drejede sig om 11 europaller. Østervrå har også fået ca. 7000 cowboy bukser, nye
bukser med forkert logo på. Jo, vi får også nyt tøj, men det skal pakkes ud. Det må
ikke sendes ud i original emballage.
Jeg skrev sidste år at vi mangler nogle flere som vil hjælpe til, vi bliver ikke yngere
nogen af os, men det er svært at få nogen, vi har så mange undskyldninger, eller vi
har så meget vi skal være med til, så vi kan ikke klare mere.
På vegne af alle i AHA, ønsker jeg at sige tak for året som snart er slut.
Harry Sættem

…Relief regardless the cause!
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