Happy Hand.
I HappyHand år 2014 blev der, når alle udgifter er betalt, indsamlet 250.000kr til velgørenhed.
Pengene er uddelt til en række velgørende projekter m.m. En del af dette overskud er blevet
overført gennem ADRA, der har videresendt pengene til beløbsmodtagerne. Derved har ADRA
kunnet drage en vis fordel af det i deres bogføring.
Udover den daglige drift af forretningerne sker der også mange andre spændende ting.
I København fortæller de:
I HH‐København er der omkring 50 frivillige i butikken, som bidrager på forskellige måder. En
tredjedel er ikke fra kirken. Dette giver en kæmpe kontaktflade ud af kirken og en fantastisk
mulighed for nye relationer. Vi har nu en række gode relationer og overvejer at invitere at par
stykker til bibelgruppe mhp dåbsundervisning.
HH‐København er i højere grad end tidligere begyndt at fungere som oase for en gruppe
mennesker med store udfordringer i livet. Vi har et par stykker, der kommer dagligt for at få
selskab og finde fred i livet. Vi kan se, at et par af disse udfordrede mennesker begynder at rette
sig og finde glæde i livet. Kundegrundlaget er dog stadig en broget mangfoldig skare. Vi har rige,
tjekkede mennesker med sans for omsorg for miljøet, kendte mennesker som Bodil Jørgensen,
Pileo Asbæk, der donerer værdifulde ting i massevis, unge smarte studerende, indvandrere,
hjemløse og mange andre gode mennesker.
Vi har stadig arrangementer som skabelses/evolutions dage, Bibelbrunch, Åndelig welness. Anette
Wulf er aktiv i butikken og skaber mange gode relationer og gør et godt arbejde.
Præsten fortæller:
”Udover de mange kunder, så dumper der jævnligt mennesker ind som bare gerne vil sidde i
cafeen og få sig en snak og en kop te, eller mennesker som har fået lyst til at give sin tid og energi
til projektet og gerne vil hjælpe på en eller anden måde. Og der er altid plads til mennesker, der vil
give en hjælpende hånd, det tager vi med glæde imod, og glæder os over den mangfoldighed af
evner som folk bringer til projektet.
Vi har haft en rigtig god vinter sæson med at dele tøj og frugtposer ud til de hjemløse, vi var ude
en hel del gange, og blev taknemmeligt modtaget, tøj og frugtposer falder altid på et tørt sted.
Men udover den praktiske hjælp vi giver, får vi ofte gode snakke og beder for nogle af de
hjemløse, og det er dejligt, at vi får lov at dele evangeliet ikke kun i handling, men også i ord.
Vi har det også hyggeligt med Bibelbrunch, som foregår ca. Hver 2‐3 lørdag eftermiddag. Her
hygger vi med lidt god mad, snak og slutter med at læse Bibelen og snakke og bede sammen i små
grupper over det vi har talt om.
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Der kommer mange forskellige mennesker til Bibelbrunch, både mennesker der har været Kristne
længe, som er vokset op i kirken, men også et par stykker som ikke har kendt til Gud så længe. Det
gør at det bliver interessante snakke vi får, fordi vi ser tingene fra så mange forskellige vinkler.
Vi glæder os over, at vi får mulighed for at hjælpe så mange mennesker både nødlidende i
udlandet igennem ADRA og her i Danmark i det helt nære.”
Fra Aalborg fortæller de:
Der er ca. 25 frivillige i butikken i alt. Heraf 8, som ikke har adventistbaggrund. 2 af dem kommer
nu regelmæssigt i vores kirke og 3 af de andre kommer indimellem.
Udover selve butiksdriften har vi mange, som vi snakker med dagligt. Mange er ensomme. Af
andre aktiviteter har vi flere gange haft uddelt tøj i samarbejde med Parasollen (KFUMs hjemløse‐
sted). Vi holder aftener med ""Åndelig wellness", men ikke haft så stor tilslutning til det, som vi
havde håbet. Endelig inviterer vi de interesserede kunder med til ting i kirken, og indtil nu har 5 af
vores kunder været flere gange til arrangementer i kirken.
For vores menighed er det en stor velsignelse af have butikken: Vi nyder at unge og ældre i vores
kirke kender hinanden bedre pga arbejdsfællesskabet i butikken. Vi nyder også, at vi har kontakt
med en helt anden gruppe borgere i vores by, end vi ellers ville have kontakt med. Endelig har vi
fået gang i en masse bønnetjeneste, fordi så mange af vores kunder ønsker forbøn for ting.
Happy Hand forretningerne fortsætter med at ændrer kirkens profil, hvor vi bliver kendt i byen,
som nogle der også prøver at afhjælpe nød i verden, både lokalt og globalt.
Henrik Jørgensen
Bestyrelsesformand
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