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Sogneindsamling 2014 
 
Nu nærmer vi os den 9. marts, hvor Folkekirkens Nødhjælp har sin årlige 
sogneindsamling for at hjælpe verdens fattigste og i år med fokus på Etiopien, 
som for 30 år siden oplevede den værste sultkatastrofe i nyere tid. 
Befolkningens situation er forbedret siden da, men tørke truer altid.  
 
Derfor sætter vi med årets sogneindsamling fokus på Etiopien, som er et af de 
lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder i.  
Befolkningen i de store landområder skal rustes, så de fremover kan producere 
mad nok til at klare sig selv.  
 
 
 



Mange bække små, gør en stor å 

Jeg har været indsamler i mange år og de sidste 4 år har jeg stået for 
sogneindsamlingen i Gosmer Halling Sogn - altså i Gosmer, Halling og Hou og 
jeg opfordrer alle til at støtte indsamlingen med bidrag, når indsamlerne 
kommer til jeres dør søndag, den 9. marts. 
Sidste år samlede vi kr. 13.267 ind i Gosmer Halling Sogn. 
 
Bliv indsamler 

Hvis du selv vil hjælpe med som indsamler, kan du henvende dig til mig på  
tlf. 86556286 eller mobil 24611461. Der er stadig brug for indsamlere! 

 
Det nytter noget 

I november 2012 var jeg i 10 dage i Uganda og mødte flere af Folkekirkens 
Nødhjælps partnere der og besøgte flere af de projekter, som støttes af 
Folkekirkens Nødhjælp. Det var en meget positiv oplevelse, hvor jeg blandt 
andet blev bekræftet i at hjælpen (hjælp til selvhjælp) nytter.  
 
Et endnu mere positivt faktum er det, at vores hjælp ikke går via ofte korrupte 
regeringer, men direkte via lokale kontorer med folk ansat af Folkekirkens 
Nødhjælp. I Kampala var en dansker ansat, resten var meget dygtige ugander. 
De indgav meget stor respekt for deres arbejde.  
 
Mit besøg i Uganda har givet mig endnu større lyst til at arbejde for 
organisationen Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Jeg har siden 2007 stået for Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i 

Odder 

Som mange ved, har vi en rigtig god genbrugsbutik i Odder, som også hvert år 
sender en betydeligt beløb til hjælp for verdens fattigste. Sidste år blev det til 
kr. 327.000. 

             
 



 
 
Du kan læse mere om, hvad du kan gøre og om indsamlingen på 

www.noedhjaelp.dk 
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