SOGNEINDSAMLING
Søndag den 10. marts er dagen, hvor alle generationer kan være med til at gøre en
forskel. I 2019 fokuserer vi på klimaforandringerne, som rammer særligt stærkt i verdens
fattigste lande.
Sammen med 1300 sogne bakker landsbevægelser som FDF, KFUM og KFUK, De grønne
Pigespejdere og KFUM Spejderne op om indsamlingen. Tag derfor lokal kontakt i god tid,
og involvér børn, unge og familier.
Sogneindsamlingen er den eneste kirkelige landsindsamling, som kan nå ud i hele
landet, fordi den er forankret i sognene. Lige nu dækker vi 80%. Vi håber, at I også vil
hjælpe med at invitere nabosogne, som endnu ikke deltager. Vi står klar med hjælp og
inspiration.
Læs mere på www.sogneindsamling.dk
Kontakt: sogneindsamling@dca.dk eller tlf. 33 18 77 66

KONFIRMANDER OG UNGE:

TAGDEL

#TAGDEL er temaet for Karavane-turneen med unge volontører samt
overskriften på et aktivitets- og inspirationskatalog målrettet konfirmander,
børn og unge. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål og næstekærlighed
vil vi opfordre til at tage del i den verden, som vi alle er en del af.
Aktivitetskataloget indeholder film, lege, etiske dilemmaer og oplæg til
samtale.
#TAGDEL lægger op til Sogneindsamlingen, og ligger klar i begyndelsen af
januar 2019: www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/tag-del
Kontakt: Jonas Holmgaard Hundebøll, projektleder
jhhu@dca.dk, tlf. 50 60 20 06

VÆRD AT
SE FREM
TIL I 2019
mere at se
frem til på
næste side >>

SOGNE- OG PROVSTIPROJEKT:
Som noget nyt vil vi i 2019 tilbyde et Verdensmålsprojekt, der skal inspirere og engagere flere sogne eller hele
provstiet til at arbejde med på FN’s 17 Verdensmål og sammenhængen mellem tro og udvikling. Projektet skal give
viden om Verdensmålene, skabe refleksion om kirkens særlige rolle og vores individuelle ansvar lokalt og globalt.
Projektet vil byde på foredrag og højskoleaftener og lægge op til at støtte Folkekirkens Nødhjælp og et konkret
mål. Det kan være støtte til kirkerne i Zimbabwe og deres arbejde for retfærdighed.
Konceptet, der udarbejdes i samarbejde med en frivillig gruppe af præster og lægfolk, bliver lanceret til maj på
Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde og Himmelske Dage.
Kontakt: Birthe Juel Christensen, chefkonsulent, bjc@dca.dk, tlf. 29 70 06 32
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INDSAMLINGER

det kan du
også se frem
til i 2019 >>

KIRKENS INDSAMLINGER

VOKSNE I ALLE ALDRE:
Vi tilbyder foredrag ved ansatte i
Folkekirkens Nødhjælp, volontører eller
frivillige med stor indsigt og engagement
i Folkekirkens Nødhjælps arbejde ude i
verden.
Kontakt: Johanne Stormoen,
kampagnekoordinator,
jsto@dca.dk, tlf. 50 60 40 57

Vi vil gerne takke for og opfordre til, at Folkekirkens
Nødhjælp fortsat må være med i jeres forbøn og
kollekter i løbet af kirkeåret. Vi udarbejder kollektappel
til jul, faste, pinse og høst, som kan findes på
www.noedhjaelp.dk/stoet/kirkeindsamling
Tak, fordi I ikke venter på Folkekirkens Nødhjælp,
men også selv tager lokale initiativer, når katastrofen
rammer.
Indsamlingerne kan indbetales på:
Bankkonto: Reg. 4183 Konto: 605 2800 Mrk. ”xxkollekt” (fx høst-kollekt). Afsender: Sognenavn og -kode.
MobilePay: 2020
SMS: Håb50 eller Håb100 til 1911 og giv 50 kr./100 kr.
(plus alm. takst)

MØD FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP I 2019
Landsforeningen af Menighedsråds Årsmøde d. 10.-12. maj på Nyborg Strand: På vores stand tager vi imod
ris og ros om Sogneindsamlingen, giver inspiration til lokalt engagement og præsenterer det nye sogne- og
provstiprojekt.
Himmelske Dage d. 30. maj-2. juni i Herning: Folkekirkens Nødhjælp og en række andre kirkelige organisationer
er gået sammen om Verdensmålscafeen på Himmelske Dage på Heden. Caféen afholdes på og i tæt samarbejde
med Herning Bibliotek midt på hovedgaden. Det bliver tre dage med tæt program – spændende debatter med fokus
på udvalgte verdensmål og aftener med musik og underholdning.
Folkemøde d. 13.-16. juni på Bornholm: Overskriften for Folkemødet er Verdensmålene, og Folkekirkens
Nødhjælp deltager i en række spændende debatter med politikere, erhvervsfolk, folk fra det kirkelige og ikkekirkelige – samtaler, der vækker til eftertanke og inviterer til engagement.

SOGNETS HJEMMESIDE OG MEDIER
Link meget gerne til Folkekirkens Nødhjælp på jeres hjemmeside og andre medier.
Hent præsentationsfilm ”Nye veje til håbet” på www.noedhjaelp.dk/stoet/kirkeindsamling
Facebook: www.facebook.com/Noedhjaelp/
Instagram: www.instagram.com/noedhjaelp/
Kontakt: Laura Kjeldbjerg, redaktør for sociale medier, lakj@dca.dk – og få gode ideer og råd
Bestil gerne en stak af Folkekirkens Nødhjælps blad, Magasinet, til kirke eller sognegård.
Det er alt sammen med til at give sognet diakonal og global profil – og Folkekirkens Nødhjælp lokal forankring.
Bestil Magasinet: Helga Mikkelsen, mediekoordinator, hmi@dca.dk
Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til os på 33 15 28 00
eller kontakte chefkonsulent Birthe Juel Christensen, bjc@dca.dk.
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