
Folkekirkens Nødhjælp forsøger at redde corona-aflyst indsamling 
med mobilbetaling og egenindsamlinger 

Politiken 

Af: Murat Tamer  

07.03.2020 

 

Søndagens husstandsindsamling er aflyst på grund af corona, men Folkekirkens 
Nødhjælp håber at indsamle nogle af de tabte millioner ved at opfordre danskerne til 
at donere med mobilbetaling og oprette egenindsamlinger. 

Folkekirken Nødhjælps indsamling er aflyst, men hjælpeorganisationen håber at 
indsamle nogle af pengene med mobilbetaling og egenindsamlinger. 

Hvis du har set en personlig indsamling til Folkekirkens Nødhjælp på de sociale 
medier det seneste døgn, er du ikke den eneste. 

Efter at coronavirussen fredag fik hjælpeorganisationen til at aflyse søndagens 
husstandsindsamling, har organisationen overvejet de digitale muligheder for 
alligevel at samle penge ind: 

»Der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe tab for Folkekirkens Nødhjælp at aflyse 
indsamlingen. Vi taber omkring ni millioner kroner til projekter, som vi allerede har 
planlagt. Derfor vil vi gerne se, hvor meget vi kan indsamle digitalt«, siger Birgitte 
Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. 

15.000 indsamlere fra Folkekirkens Nødhjælp havde forberedt sig på at trodse 
søndagens udsigt til regnvejr og ringe på dørklokkerne i hele landet for at indsamle 
millioner til verdens ofre for klimakrisen. Men fredag meddelte Folkekirkens 
Nødhjælp, at husstandsindsamlingen er aflyst på grund af corona-virus. 

Alle har mulighed for at oprette en egenindsamling på Folkekirkens Nødhjælps 
hjemmeside. Der har været en øget interesse for den mulighed, siden det blev meldt 
ud, at husstandsindsamlingen er aflyst. Knap 200 egenindsamlinger er oprettet 
mellem fredag eftermiddag og lørdag middag. Og flere ser ud til at være på vej. 

»Siden aflysningen fredag har vi talt om, at vi har 15.000 indsamlere, som har afsat 
to timer søndag. De vil jo gerne gøre noget. Vi har derfor skrevet ud til vores 
indsamlingsledere, der har den direkte kontakt til indsamlerne, og opfordret dem til 
at tale med indsamlerne om muligheden for at oprette sin egen indsamling. Jeg 
håber også, at andre vil overveje at oprette en indsamling, fordi de kan se 
klimakrisens konsekvenser«, siger Birgitte Qvist-Sørensen. 

https://indsamling.noedhjaelp.dk/landsindsamling
https://indsamling.noedhjaelp.dk/landsindsamling


Hun nævner, at den varme og tørre sommer i 2018 har haft konsekvenser for danske 
landsmænd, og den har været med til at øge danskernes forståelse for, hvad 
klimaændringer betyder i verden og for de fattigste. 

Personlig kontakt kan ikke erstattes 

Det er ikke forventningen, at en digital indsamling helt kan erstatte den personlige 
kontakt, som indsamlere har med husstande. 

»Vores indsamling er også en fejring af Folkekirkens Nødhjælp, hvor mennesker 
mødes og taler sammen. Jeg tror aldrig, at en digital indsamling kan erstatte alt det, 
som en dør til dør indsamling kan. Når man møder mennesker ansigt til ansigt, er 
der en større villighed til at donere«, siger hun. 

Før aflysningen havde Folkekirkens Nødhjælp drøftet indsamlingen med 
Sundhedsstyrelsen og besluttet at fortsætte med den. Men statsminister Mette 
Frederiksens opfordring under et pressemøde fredag blev udslagsgivende. 

»Efter statsministerens udtalelse vurderede vi, at det ikke er sikkert for os at sende 
15.000 indsamlere ud. En indsamler kan overføre en eventuel smitte til en ældre 
person, som åbner døren, eller en person, der er smittet, kan hoste en indsamler i 
hovedet«, siger Birgitte Qvist-Sørensen. 

Statsministeren opfordrede til, at arrangementer med flere end 1.000 mennesker bør 
udskydes eller aflyses i resten af marts. 

»Selvom 1.000 mennesker ikke er samlet et sted, mente vi ikke, at vi skulle lade det 
være op til vores indsamlere, om de skulle gøre det eller ej«, siger Birgitte Qvist-
Sørensen. 

Folkekirkens Nødhjælps arbejde udspringer af kristne værdier som næstekærlighed, 
og organisationen har siden 1922 støttet verdens fattigste og mennesker i nød. 

 


