
JULEHJÆLP 2021

Giv en julegave til et 
fattigt hjem i Rumænien!



Og blandt de mange fattige familier, 
som vores ven Cornell betjener med 
nødhjælp fra Danmark.  

Brændende øjne 
Julen er en magisk tid for de fleste af 
os. Og øjnene kan brænde, både når 
man giver og får en julegave. 

Igen i år vil vi opfordre jer til at give 
en ekstra julegave: En julegave til et 
fattigt hjem i Rumænien! 

Stor tak til de mange BBS-venner, 
som har haft det som en fast 
tradition og tjeneste de sidste 
mange år! 

Vi er glade for igen at invitere jer til at 
være med! 
 

Julehjælp til Rumænien
Juletiden nærmer sig - både her i 
Danmark og i Rumænien. 

Der er behov for vores hjælp blandt 
mange  af vores venner i Rumænien. 

Hos Iulia og Edi, som giver skole-
hjælp til Hategs fattige børn. Selvom 
mange af familierne ikke har internet 
- ofte ikke engang elektricitet! - har 
de også skullet klare sig med 
hjemmeundervisning i corona-tiden. 

Omkring vores venner i Botosani og 
på børnehjemmet Casa Ioana, som 
ligger i et af Rumæniens og Europas 
allerfattigste hjørner. 



Sådan giver du julehjælp
Du kan selv bestemme, hvad din 
julegave til Rumæien skal koste. 
Mange giver 250,00 eller 300,00 kr. 

Beløbet indbetales via netbank til 
BBS på: 
- Kortart: 73
- Kreditornr.: 81 82 21 74

Marker indbetalingen  ”JULEHJÆLP”

Man kan også MobilePay'e til 48481 
og angive modtagerteksten: 
JULEHJÆLP.

Indbetal gerne din julegave inden 
udgangen af december. 
 
Ønskes der skattefradrag for gaven, 
skal man også opgive sit person-
nummer.
 

Det går julehjælpen til
Julehjælpen bruges til indkøb af 
livsfornødenheder, fx mad og 
brænde til fattige familier, som har 
brug for et tilskud for at komme godt 
igennem en hård og kold rumænsk 
vinter. Støtten går også til vores 
rumænske venners arbejde blandt 
fattige og udsatte.  

Når indkøbene foretages i Rumæni-
en, betyder det, at vi ikke bare und-
går store transportudgifter, men også 
kan foretage indkøb af fødevarer til 
en betydelig bedre pris.
 
Stor tak for din støtte! 



GAVER TIL BBS’ 
ARBEJDE
Indbetaling via netbank: 

Indbetalingskort, vælg kortart: 73 og angiv 

kreditornummer : 81 82 21 74

MobilePay: 48481

Fradragsret: BBS er medlem af Dansk 

Missionsråd. Derfor er gaver 

fradragsberettiget. Ønsker du fradrag, 

skal du ved indbetaling opgive dit CPR nr. 

Dansk Missionsråd indberetter dit 

samlede gavebidrag til Skat. (Der er fuldt 

fradrag for gaver op til kr. 17.000.)

Kvittering for gaver udsendes én gang 

årligt. Når en givers samlede gavebeløb 

er indberettet til Skat, sendes der også en 

kvittering til giveren (ca. januar / februar).

KONTAKT & 
BESTYRELSE
Broder til Broder Støtte 

c/o Lars Rasmussen, Skinderbro 21, 

6200 Aabenraa

Tlf. 26 11 46 11

E-mail: bbs@bbsnet.dk

Bestyrelsen

Lars. Rasmussen (formand), Aabenraa

Mads Sjælland, Aabenraa

Martin Sønderby, Videbæk

Bruno Langdahl, Horsens

Keld Braüner, Skejby

MEDLEMSKAB
Tegn dig som medlem af BBS og 

vær med til at bakke op om og 

leve med i BBS’ engagement i Rumæni-

en. Enkeltpersoner: kr. 50,00. Ægtepar: kr. 

75,00

Indmeldelse online:

bbsnet.dk/medlem

NYHEDSBREV
Vi modtager gerne adresser 

(mailadresser) på nye abonnen-

ter, der ønsker at få tilsendt BBS’ nyheds-

brev. 

Tilmelding online: 

bbsnet.dk/nyhedsbrev

MÅLSÆTNING
Foreningen Broder til Broder 

Støtte ønsker ud fra et kristent 

livs- og menneskesyn at række en hjæl-

pende hånd til mennesker i Rumænien. 

BBS PÅ NETTET
Hjemmeside: bbsnet.dk

Facebook: fb.com/b2bsupport


