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Plant håb i verden
Tørstige marker, visnede planter og gulnede, afsvedne græsplæner.
Den historiske tørke har sat sit præg på den danske natur, og for mange landmænd har det betydet en langt mindre høst end ventet.
Tørken sætter tingene i perspektiv. Den minder os om, at vores taknemmelighed
måske ikke altid er proportionel med det, der tilkommer os. Og om værdien i at
dele med hinanden både herhjemme og ude i verden.

Når vi ved årets høstgudstjeneste takker for Guds gaver og jordens
gavmildhed, vil Folkekirkens Nødhjælp appellere til, at vi sammen
deler glæden med mennesker i nød.
I år vender Folkekirkens Nødhjælps høstindsamling blikket mod Zimbabwe. Efter
årtier med politisk ustabilitet, fattigdom og nød har der netop været valg med
løfter om forandring. Men mange unge har allerede opgivet og forladt landet. Og
jorden i det, der engang blev kaldt for Afrikas brødkurv, skal opdyrkes på ny.
Omdrejningspunktet er nye og innovative dele-initiativer, som bliver skubbet i
gang af Folkekirkens Nødhjælp. I et af initiativerne går landmænd nu sammen om
transport og salg af løg, tomater og butternut squash, som kan give en større
indtægt til de fattige familier på landet.
Det er blot ét af flere konkrete eksempler på, at vi kan være med til at plante et
håb, og troen på fremtiden få nyt liv.
Tak for, at I gennem høstkollekten er med til at dele med verdens fattigste.

* Tjenesten udbydes af Folkekirkens Nødhjælp.
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Vedlagt refleksion til høstgudstjeneste v. pastor Christian Balslev-Olesen, tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og
senest landechef i Zimbabwe. Hent inspiration, grafik og små film til sognets medier på noedhjaelp.dk/hoestindsamling
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