
Kære samarbejdspartner

Der er krig i Europa. Tusindvis af ukrainske familier er lige nu på flugt, og mange har i al hast forladt deres hjem med kun 

de mest nødvendige ejendele. Samtidig kæmper en stor del af befolkningen mod russiske soldater for at bevare et frit og 

demokratisk Ukraine.

Der er brug for akut hjælp – og I kan være med! 

Folkekirkens Nødhjælp har valgt, at en del af indtægterne fra årets Sogneindsamling den 13. marts går til krigsramte 

familier i Ukraine.

 

Sogneindsamlingen har de sidste fem år samlet ind til klimahjælp til verdens fattigste familier. Det gør vi også i år, men 

på grund af den akutte situation i Ukraine har vi set os nødsaget til, at indsamlingen har to spor; krig og klima. Aldrig har 

så mange mennesker været på flugt fra klimakatastrofer og krig. Årets Sogneindsamling handler om at nå så mange som 

muligt med den rigtige hjælp.

HVAD GÅR HJÆLPEN TIL?
Folkekirkens Nødhjælp er til stede både i Ukraine og i grænseområderne. De indsamlede midler til Ukraine går til mad, 

tæpper og husly til mennesker, der for kort tid siden levede et fredeligt liv. Vi hjælper også familier med adgang til internet, 

så de kan holde kontakt og blive genforenet med deres kære. Mange har været på flugt i dagevis i det kolde Østeuropa og vi 

står klar til at hjælpe i Ukraine og i grænseområderne.

HVAD KAN I GØRE?
● Meld jer som indsamler på https://www.noedhjaelp.dk/indsamling
● Opret en digital indsamling – https://ukraine.noedhjaelp.dk/
● Print vores hverveplakat og/eller indsamlingsplakat og hæng den op i kantinen, på det lokale bibliotek m.m.
● Spred og del budskabet ’Hjælp familier på flugt i Ukraine’ fra vores platforme (Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram), 

så vi kan nå ud til tusindvis af danskere. Vi har desuden lavet et forslag til et opslag, som I kan dele på Facebook og 

Instagram. 

Situationen udvikler sig dag for dag, og vi holder hele tiden øje med, hvilke behov og hvilken hjælp der er brug for. Det 

handler om at nå så mange mennesker som muligt med den rigtige hjælp.

Hvis du vil vide mere, tag fat i din faste kontakt i Folkekirkens Nødhjælp eller ring på 3315 2800

De bedste hilsner

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

100 ÅR MED HÅB OG HANDLING
Folkekirkens Nødhjælp opstod i murbrokkerne på Første Verdenskrig i 1922, og det er ikke til at forstå, at vi igen her 100 år 

efter oplever krigens rædsler på europæisk jord. Ukrainerne har lige nu brug for hjælp fra deres medmennesker. Sammen 

kan vi gøre en forskel for mennesker i nød.

HJÆLP FAMILIER 
PÅ FLUGT I UKRAINE

https://www.noedhjaelp.dk/indsamling
https://ukraine.noedhjaelp.dk/

