
SAMMEN i en kold tid 
 

Krisen kradser i Danmark. Mange er udfordret af de stigende priser på energi og fødevarer. Lige nu 

er vi på vej ind i en på alle måder kold tid. Det kalder på folkekirken som aktiv medspiller i lokal-

samfundet. 

Krisen kan også være konstruktiv. Den stiller krav til vores opfindsomhed og ændrer vores adfærd. 

Dette er en opfordring til at følge biskoppens råd og sammentænke krisen og kirkens sociale 

arbejde. Små initiativer kan gøre en stor forskel. 

 
”Samtidig med, at vi skal tænke på at spare på 

energien, skal vi også tænke på, hvordan vi bidrager 

til energien. Folkekirkens opgave er at forkynde 

evangeliets glæde og håb, og det er der kraftigt brug 

for i en tid, hvor mange er ramt af modløshed og en 

del af helt håndgribelig mangel på dagligdagens 

fornødenheder. Folkekirkens opgave er også at være 

rammen om mødesteder og fællesskaber, som kan 

støtte og styrke det enkelte menneske.” 

Citat Marianne Christiansen, biskop Haderslev Stift 

 

Ideer 

• Inviter sidst på måneden til gratis fællesspisning lavet af madspild fra lokale butikker 

• Indsaml tæpper, sokker og sjaler og stil dem til rådighed 

• Udnyt varmen og inviter til samvær i kirkens lokaler, når de ikke bruges af andre 

• Find energispareråd på Energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/  

• Nedsæt en gruppe der udtænker, hvordan vi kan hjælpe hinanden lokalt 

• Lav nørkleklub, hvor man kan lære at strikke varme sokker og hækle tæpper 

• Overvej samarbejde med andre. Måske kan skolekøkkenet lånes til en madklub? 

• Inviter til fælles gåture, hvor man kan få varmen både fysisk og socialt 

• Lav suppekøkken med fællesspisning eller varme-to-go i medbragte termokander 

• Opret en lokal Facebook, hvor man kan efterlyse ting og/eller dele sit overskud 

 

Materialer 

Download og brug det fælles kampagnelogo og find ideer på vores hjemmeside: 

https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/stiftsudvalget-for-diakoni 

 

Opfordring 

Del jeres hjertevarme ideer og aktiviteter på de sociale medier: 

Brug hashtagget #SAMMENienkoldtid  

 

God arbejdslyst og venlig hilsen 

Haderslev Stiftsudvalg for Diakoni 

https://sparenergi.dk/
https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/stiftsudvalget-for-diakoni

