
Ramt af corona for anden gang:  

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling har brug for dit bidrag 

Der kommer ingen og banker på din dør på søndag. Det har ellers her på egnen i flere 

sogne været skik, at der bakkes op om Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling ved at 

indsamlere går fra dør til dør og beder om et bidrag til verdens fattigste. På grund af 

coronapandemien må indsamlingsbøsserne i år blive i skabet, ligesom det også var 

tilfældes i marts 2020, og i stedet opfordres vi til at finde telefonen eller computeren frem 

og støtte indsamlingen digitalt.  

”Vi har mere end nogensinde brug for at stå sammen – også med verdens fattigste, der er 

hårdt ramt af de mange nedlukninger rundt om i verden,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, 

der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.  

Indsamlingen har i år fokus på de udfordringer, som klimaforandringer medfører, dér hvor 

livet i forvejen er udfordret. Flere oversvømmelser, mere tørke og uforudsigeligt vejr 

betyder, at flere og flere mennesker rundt om på kloden ender i fattigdom og ikke ved, 

hvordan de skal skaffe deres næste måltid. Årets indsamling skal derfor skaffe mad på 

bordet til mennesker i nød. Bidragene vil blive brugt til at skaffe adgang til rent drikkevand, 

så ingen må tørste; at plante træer, der sikrer et bedre klima og en grønnere fremtid, og at 

gøre det muligt at dyrke små køkkenhaver, der sikrer varieret kost, så ingen må gå sultne i 

seng. 

Du kan give en hjælpende hånd på flere forskellige måder: 

o Send et valgfrit beløb 

o på MobilePay til 114400  

o via Bankoverførsel Reg. 4183 – kontonummer 7002300 

 

o Sms til 1911: 

o SMS ’TRÆ’ og støt med 75 kr 

o SMS ’VAND’ og støt med 150 kr 

o SMS ’MAD’ og støt med 300 kr 

 

o Opret din egen indsamling på www.noedhjaelp.dk 

Alle beløb gør en forskel. 50 kr. kan f.eks. blive til en køkkenhave for en familie i en 

flygtningelejr i Kenya. Så lad os banke på vores egen dør på søndag og give et bidrag. 

   Lotte Lyngby, sognepræst i Sønderholm og Frejlev 

 

http://www.noedhjaelp.dk/

