
Befolkninger på Afrikas Horn sulter. Tre sæsoner næsten uden regn ser lige nu til at fortsætte i en fjerde, og 
store landområder er visnet ned. Mellem 15 og 16 millioner mennesker skønnes at være afhængig af nødhjælp. 

Den nuværende sultkatastrofe kommer efter to hårde år med corona og er forstærket af store prisstigninger på 
hvede, som følge af krigen i Ukraine. Manglen på mad er akut, og der er behov for handling nu. 

Høstindsamling til Folkekirkens Nødhjælp er med til at bekæmpe sult. Den bidrager til at redde liv, opbygge 
robuste lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed blandt mennesker i nød. 

Folkekirkens Nødhjælps støtter lige nu familier i de tørkeramte områder med akut hjælp og med en langsigtet 
omstilling til klimarobuste afgrøder. I Kenya har chiafrø [tjiafrø], som vi også kender herhjemme, vist sig at 
kunne klare sig trods tørke. Små frø, der kan gøre en stor forskel – et tegn på håb!

Tørken rammer Afrika 
De globale klimaforandringer sætter nye standarder. Europa har haft tropisk hedebølge, men i følge FN rammes 
Afrika hårdest. Tørkeperioder bliver længere, alt imens regnperioder kortes og bliver mere ekstreme uden udsigt 
til, at det bliver anderledes. 

I Etiopien og Kenya betyder den udeblevne regn akut mangel på drikkevand til be folkningerne og afsveden jord, 
mens de dyr, der ernærer store familier med mælk og kød, og som bruges til transport, er de første til at bukke 
under. Når det sker, begynder familierne at sulte og lide af underernæring.

Den her tørke er den værste af alle, den kan ikke sammenlignes med noget. Vi har mistet styrken 
i vores samfund, og vi har ikke selv ressourcerne til at komme igennem tørken. 
ATAPE IMORU LOMANICHA, SOM BOR I TURKANA I KENYA.

Nye afgrøder med håb
Folkekirkens Nødhjælp hjælper familier ved uddeling af kontanter til madvarer og andre fornødenheder gennem 
lokale kirker og organisationer i ACT-Alliance, Action by Churches Together.   

Samtidig fremmer Folkekirkens Nødhjælp nye metoder til dyrkning af tørkeresistente afgrøder. En af disse 
metoder handler om chia, der ikke ser ud af meget – men er umådelig rig på næring. Chia har den egenskab at kunne 
dyrkes på steder, som rammes af tørke. Derfor kan chiafrø gøre en verden til forskel i lande som Kenya. Familier 
skaffer sig mad på bordet. Og ved at sælge frø får de en vigtig indkomst.

Chiafrø er med til at skabe bæredygtig forandring. Derfor kalder vi i Folkekirkens Nødhjælp chia for ’håbsfrø’. Vi har 
vedlagt en enkelt pose frø fra Kenya – sammen med dette høstkollektbrev. Se nedenfor, hvordan flere kan bestilles.
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Madspild – Fællesspisning og samtalekort til konfirmander
Herhjemme er årets høst i haven og på marken ved at være i hus. Vi samles i kirken for at takke for Guds gode gaver. 
At holde høstgudstjeneste og høstfest er en værdsættelse af årets afgrøder og samtidig en fælles påmindelse om 
ikke at lade noget gå til spilde.

På verdensplan ender 1/3 af alt den mad, vi producerer, i skraldespanden. Samtidig sulter flere end 800 millioner 
mennesker. Derfor stiller Folkekirkens Nødhjælp i høsttiden skarpt på kampen mod madspild og opfordrer til at 
gøre det samme lokalt i sognet. I det vedlagte hæfte er der inspiration til en fællesspisning med ’samtale-menu’ om 
sult, håb og handling, samtalekort til konfirmander og andre ideer. 

Vi håber, at I vil tage Folkekirkens Nødhjælp med i høsttiden: samle ind til mennesker i nød, sætte fokus på mad spild, 
dele håbet ud i kirkedøren i form af en pose chiafrø og synge Folkekirkens Nødhjælps 100års jubilæumssang ’Du 
spør mig om håbet’, som I finder i vedlagte inspirationshæfte.

Tak, fordi I vil være med til at stoppe sult i verden! 
 
Med venlig hilsen 

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

På www.noedhjælp.dk/høst findes alle omtalte materialer og link til tekster og noder til ‘Du spø’r mig om håbet’.

Læs mere om fællesspisning mod madspild og skriv dig op for at modtage opdateringer på 
www.nødhjælp.dk/modmadspild

Kontakt:  Birthe Juel Christensen, chefkonsulent og præst i Folkekirkens Nødhjælp
tlf. 29 70 06 32  //  mail: bjc@dca.dk  

Vedlagt:  
Plakat i A2 størrelse
Inspiration til høsttiden 
Chiafrø fra Kenya. Flere poser kan gratis bestilles i pakker á 50 stk. på www.nødhjælp.dk/høst 
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