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DEL JULEN MED
MENNESKER
I NØD
Tusinder af mennesker må igen i år holde jul 
fjernt fra deres kære – på flugt fra krig og langt 
fra deres hjem. 

De har brug for at blive husket og få del i vores 
hjertevarme.

nødhjælp.dk/jul



Hjertevarme er et af de begreber, som vi forbinder med jul – midt i vinterens mørke og kulde.

I skærende kontrast til glæden ved at være sammen med dem, vi holder af, må tusinder af mennesker ud over jorden fejre 
højtiden langt væk fra deres hjem og under usikre vilkår. I Ukraine, hvor familier er blevet splittet, må ældre og mødre med 
børn sammen kæmpe for at holde modet oppe og bevare håbet om fred.

Juleindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp hjælper familier – i Ukraine og andre steder i verden – som 

lever med usikkerhed og uvished om fremtiden. Mennesker i alle aldre, som lige nu har brug for varme, 

omsorg og tryghed.

Juleindsamlingen er med til at

● støtte familier og enlige, som er fordrevet fra deres hjem

● give måltider og hjælp til andre fornødenheder

● rydde miner og ammunition efter krig, så det bliver muligt at vende hjem 

Jubilæumsår i krigens skygge
I det forløbne år har Folkekirkens Nødhjælp fejret jubilæum - 100 år med håb og handling. Lisbeth Smedegaard Andersen har 
i vores jubilæumssalme sat ord på håbet, der udspringer af julens budskab om Jesu fødsel. Håbet, som en længsel i solmørke 
hjerter. Håbet, der bliver til handling. 

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang 
en længsel i solmørke hjerter 
mod handling og tale og sang 
og bedst som du tænker der ingenting er 
så synger det 
håbet 
så synger det her

Tak, fordi I vil dele julen med mennesker i nød - i håb og handling. 
Alle gaver har betydning!

Glædelig jul! 

Birgitte Qvist-Sørensen 
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Kontakt: Birthe Juel Christensen, chefkonsulent
bjc@dca.dk // + 45 29 70 06 32  

Del julen med mennesker i nød

JULEINDSAMLING 2022

MobilePay: 
64 64 64

Netbank/giro: 
4183 605 2800 
mærket: Julekollekt 

Vedlagt er et ark med hjerter, som kan 
kopieres og uddeles i kirken til julens 
indsamlinger. 

På nødhjælp.dk/jul ligger der også 
et ark, hvor kirkens eget MobilePay 
nummer kan skrives samt grafik og 
andet materiale.

’Du spørg mig om håbet’ – lyt til 
jubilæumssalmen og hent tekst og 
noder her: nødhjælp.dk/100aar/sang


