
LMBU’s missionsprojekt i 2022 er bygget sådan 
op, at alle kan samle ind. Desuden kan I som 
menighed/kreds melde jer til at afholde et 
arrangement, hvor I uddeler julehjælp i jeres 
lokalområde. 

Uanset om I kun samler ind, eller I også vil ud-
dele julehjælp, skal I sende jeres indsamlede 
penge til LMBU. Hvis I uddeler julehjælp, får I 
et beløb tilbage til afholdelse af arrangementet, 
når det samlede beløb fra hele LMBU-indsam-
lingen er blevet fordelt.  

Sådan kommer I i gang med at planlægge et 
julehjælpsarrangement. Dan et team/en arbejdsgruppe.
Det er godt at have mindst én fra ledelsen med 
i teamet. Find folk fra alle aldersgrupper i me-
nigheden, og vælg en tovholder for projektet.

. Fastsæt dato for afholdelsen af julehjælps-
arrangementet. 

. Hæng missionsprojektplakaten op, og beslut 
jer for et konkret indsamlingsmål for jeres 
menighed.

. Italesæt projektet, når I har en anledning til 
det, og bak aktiviteterne op.

. Bak arbejdsteamet op.

. Send pengene, som samles ind, til LMBU. De 
vil blive fordelt mellem de menigheder, der 
deltager med et arrangement.  

Missionsprojekt 
for hele menigheden

. Afhold julehjælpsarrangementet. 

. Evaluer projektet sammen med teamet. 

Tre forslag til et julehjælpsarrangement:
A. Invitation til fx kage/kaffebord i et givent 
tidsrum. 
Der vil være kaffe på kanden, nogen at snakke 
med, og børnene kan hygge sig med brætspil 
og legesager. Når gæsterne har drukket kaffe/
snakket/leget, får de deres julepose, og så er 
arrangementet slut. 

B. Invitation til et fastsat tidspunkt.  
I har lavet et arrangement i huset med et lille 
program, hvor I f.eks. deler julens budskab, 
synger sammen og har en lille konkurrence med 
præmier. Herefter kan man blive, indtil man 
har fået snakket og hygget færdig. Derefter får 
man sin julepose. 

C. Invitation til åbent hus. 
I har dørene åbne i hele huset og byder på æble-
skiver og kaffe. Der er evt. salg af juletræer og 
andre juleting. Man kan sidde lidt og snakke, og 
der er måske et klippe-klistre hjørne for børne-
ne. Her er også en ”bod” hvor man kan hente sin 
julehjælp.

Hvem er værdigt trængende?
Det kan være nærmest umuligt at afgøre, og 
derfor har vi det udgangspunkt, at henvender 
et menneske sig for at få hjælp, er det fordi, det 
har brug for hjælp, og så er det ikke op til os at 
dømme anderledes. 
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Hvordan får vi kontakt til værdigt trængende?
Vælg den strategi, der passer jer bedst. Man 
kan fx indrykke en annonce i ugeavisen, hæn-
ge plakater op og lign. Husk en sidste frist for 
tilmelding. Angiv et telefonnummer, man kan 
henvende sig på, hvis man ønsker at komme 
i betragtning. Skriv evt. at I vælger folk ud fra 
først til mølle-princippet. 

Hvad hvis vi får flere ansøgere, end vi har 
penge til?
Enten må I skære ned på indholdet af de enkelte 
poser, eller også må I lave en ekstra indsamling 
internt. Kan det ikke lade sig gøre, så kontakt 
LMBU.

Hvad skal julehjælpsposen indeholde?
Købmandsvarer der hører til en helt almindelig 
traditionel julemiddag. I kan evt. købe flæske-
steg som den eneste ferskvare, for at madvarer-
ne kan opbevares forsvarligt. 
Overvej, om I vil lægge diverse indbydelser og 
traktater i posen, eller om de skal ligge til fri 
afbenyttelse ved afhentningen. Man kan også 
overveje at vedlægge en lille julegave til bør-
nene, evt. noget, som børne/juniorklubben har 
lavet.

Indkøb til posen, pakning og udlevering
Aftal, hvem der køber hvad, samt hvem der skal 
pakke og udlevere poser. 

Selve dagen
Lav en liste over de aktiviteter, som I ønsker til 
jeres arrangement.  Denne liste danner grund-

lag for, hvad, hvem og hvor mange I skal spørge 
om at hjælpe og deltage. HUSK FORBEDERE.

Efter julehjælpsarrangementet 
Sig tak til Gud, og sig tak til alle, der fik det til at 
ske. Evaluer sammen med alle, der medvirkede. 
Hvad har I lært? Vil I gøre det igen?
Fortsæt med at bede for de mennesker, som fik 
julehjælp; at julens budskab må blive til liv for 
dem. 
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