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Der er mennesker i Danmark, som har brug for 
en særlig håndsrækning for at kunne holde jul. 
Dem vil vi gerne vil hjælpe.

LMBU’s Missionsprojekt 2022 har som mål at 
uddele julehjælp til mennesker i Danmark. 
I vores land lever over 60.000 børn i familier, 
hvor det er svært at få økonomi til at holde en 
jul som vi kender den. Sådanne familier vil vi 
gerne være med til at hjælpe gennem Missions-
projekt 2022. 

Jesus siger: Giv!
Jesus siger: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse 
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig”. 
Derfor vil vi give til de af vores medmennesker, 
som har særligt brug for en hjælpende hånd, og 
vi vil opfordre jer til at være med. 
De penge, vi i fællesskab kan samle ind, vil blive 
brugt til uddeling af mad til de mennesker, der 
søger vores hjælp. 
Vi tror på, at hvis vi deler den materielle rigdom 
som Gud har velsignet os med, vil det også kun-
ne give os en anledning til at dele den åndelige 
rigdom, som vi har fået: evangeliet om Jesus.

Projekt for alle aldre
LMBU har et særligt fokus på det, der kan samle 
os på tværs af generationerne i vores menighe-
der og kredse. 
Vi tror, at vi kan få større glæde af hinandens 
fællesskab, hvis vi også får mulighed for at ar-
bejde sammen om et fællesprojekt. 
Vi lægger op til, at Missionsprojekt 2022 bliver 
et fællesprojekt for hele menigheden/kredsen. 

Lad os hjælpe!
Her kan alle, uanset alder, bidrage og det håber 
vi at I vil. 

Hjælp til mange
Målet for LMBU’s indsamling til Missions-
projekt 2022 er på 600.000 kr. Med dette beløb 
forventer vi at kunne hjælpe ca. 700 familier. 
Indsamlingsperioden løber fra januar til no-
vember 2022.

Missionsprojekt 2022 er win-win!
Vi ønsker, at Missionsprojekt 2022 kan blive til 
stor hjælp for trængte familier i Danmark, men 
også at det kan blive anledning til fællesople-
velser generationerne imellem i LMs menighe-
der, kredse, LMU og børne/junior/teen- grup-
perne.

Ivan Jakobsen
Landsleder i LMBU
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Hvad er projekt julehjælp?
LMBU’s Missionsprojekt 2022 er et fælles pro-
jekt for LM Kids, Between og LMU. Målet er at 
hjælpe trængte børn og voksne i Danmark med 
hjælp til at kunne fejre jul.

Hvorfor Danmark?
Vi behøver ikke rejse langt for at finde menne-
sker, der har brug for hjælp. I Danmark lever 
over 60.ooo børn i familier, der har svært ved at 
få råd til at fejre jul. De er vores medmennesker.

Er det mission?
Diakoni og mission går hånd i hånd. Bibelen 
kalder os til begge dele – at hjælpe vores med-
mennesker, der har økonomiske problemer, 
og at række budskabet om Guds kærlighed og 
frelse.
Jesus har sagt: ”Vær barmhjertige, som jeres fa-
der er barmhjertig.” Den opfordring må natur-
ligt give os syn for vores medmenneskers nød. 

Hvordan er det anderledes?
Projekt Julehjælp er et anderledes indsam-
lingsprojekt, som involverer hele menigheden 
og er med til at skabe fællesskab på tværs af 
generationerne.

Hvordan kan vi være med?
Alle kan være med i missionsprojektet ved at 
sende penge til projektet og ved at bede for det.
Man kan støtte som privatperson eller som bør-
ne/junior/teen-klub, LMU eller menighed. 
Find ideer til indsamlinger på side 6 og på 
LMBU.dk/mp22.

Projekt Julehjælp
– kort fortalt

Desuden kan I melde jer til at stå for et arran-
gement, hvor I deler julehjælp ud i jeres lokal-
område. Læs mere om den mulighed på side 4-5 
og på LMBU.dk/mp22.

Hvornår?
Missionsprojektet løber hele 2022. Begynd gerne 
tidligt på året. Bed for projektet, sæt indsam-
lingsaktiviteter i kalenderen og sæt fokus på 
diakoni. Send de indsamlede penge ind løbende 
og senest 14. november 2022.

Hvor?
Penge til indsamlingen sendes til:

LMBU’s Mobilepay på 66865
(Skriv ”Julehjælp + klubnavn/menighed” i 
meddelelsesfeltet).

LMBU’s bankkonto i Nordea
Reg. nr. 2230 
Konto nr. 4385237451
(Skriv ”Julehjælp + klubnavn/menighed” i 
meddelelsesfeltet).
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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. 

Læs mere på LMBU.dk/mp22
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Det er kun fantasien, der sætter grænser for 
hvordan man kan samle ind til projekt Jule-
hjælp. Her er nogle ideer. Læs mere om dem 
alle på LMBU.dk/mp22

Jul i juni 
Hold sommerafslutning med flæskesteg og 
risalamande.

Motionsløb/gåtur
Inviter menigheden på en gåtur, der gavner helt 
til jul. 

Caféaften
Hygge og indsamling i skøn forening.

Auktion
Byd på ting og tjenester.

Sponsorløb
I kan gå/løbe/cykle/rulle/bage ...

Arbejdsdag
Tilbyd havearbejde, rengøring, bilvask eller 
andet, og lad lønnen gå til projektet.

Tombola
Find sponsorer til præmierne, eller lad menig-
heden donere.

Coinoffers
Sælg frugt, vand, slik eller andet for en 10’er 
eller 20’er.

Hvordan samler vi ind?
Flaskepant
Saml tomme flasker, og giv panten til projektet.

Sælg hjemmelavede ting
Hyg jer i børne/junior/teenklubben eller LMU 
med at producere hjemmelavede ting, og sælg 
dem i menigheden eller til venner og familie.

Lav sparegrise og vind kage
LM Kids udlodder kagegrise i en konkurrence 
– læs om den på LMBU.dk/mp22.

Undervis om kristen tjeneste og omsorg
Mens I samler ind til julehjælp, vil det være
oplagt at undervise børn og voksne om kristen
diakoni. Find oplæg til forskellige aldersgrup-
per på LMBU.dk/mp22

projekt 
Julehjælp

Vesterhavskirken i Esbjerg delte julehjælp ud i 
2021. Elsebeth fortæller.

Hvorfor har I valgt at lave julehjælp?
Det er en del af det at være kirke, at vi også kan 
være med til at række ud til mennesker, som 
har brug for hjælp. 

Hvad giver det jer på tværs af generationerne i 
kirken?
Tanken er, at både børn og voksne hjælper med 
at dele julehjælpen ud, fordi det netop er godt 
at have noget fælles. Det er også med til at vise 
vejen for børn og unge; at vi kan hjælpe andre 
mennesker, der hvor vi er i vores nærmiljø. Vi 
vil rigtig gerne vise børn, at vi kan dele ud af det, 
som vi har så rigeligt af selv. 

Hvilke mennesker får I kontakt med?
Vi sagde bare: Det skal være børnefamilier, de 
skal bo i vores nærmiljø, og de skal være økono-
misk trængte – dvs. dem, som oplever, at de har 
det svært, for det kan der være mange årsager 
til. Vores ansøgere ønsker at give deres børn en 
god jul og en hyggelig aften, men synes, det er 
uoverskueligt. Nogen har udtrykt lettelse over, 
at de nu kan få en god jul.

Hvad giver det til lokalsamfundet? 
Vi henvendte os til lokalavisen i Esbjerg, og de 
var straks med på at fortælle om julehjælpen, 
men da det er første år vi uddeler julehjælp, er 
det svært at sige, om der af den grund er nogen, 
der viser særlig interesse for vores kirke. 
Men nogle af dem, der kom, sagde: ”Nå, er der en 

Spring ud i det!
kirke her? Det var vi ikke klar over”. Så vi kunne 
jo ønske, at det vækker en interesse og et ønske 
om at være sammen med os i et fællesskab, der 
rækker ud til andre.

Hvad er din opmuntring til andre, der vil i gang 
med julehjælp?
Jeg synes jo bare, man skal springe ud i det. 
Hvis det her kan være med til, at nogen bliver 
nysgerrige på kirken, så gå endelig i gang. Gud 
har veje mange steder, og han kan komme ind 
via en flæskesteg. Vi søgte selv inspiration fra 
en anden frimenighed, som har flere års erfa-
ring, og man behøver jo ikke at opfinde den dybe 
tallerken. Vi har plukket lidt i deres måde at 
gøre det på, og andre er velkomne til at kontakte 
os, for vi deler gerne ud af vores erfaringer. 

Hvad er der i julehjælpsposen?
Vi tænkte: Hvad skal der til for at have en god 
juleaften? Så der er sodavand, småkager, chips, 
en masse slik, æbleskiver, kartofler, kaffe, grød-
ris og mandler til risalamande, kirsebærsovs, 
rødkål, mandariner og flæskesteg. Vi har hand-
let i den lokale REMA, og da vi kom for at hente 
tingene, havde de givet os 3 kg. flæskesteg til 
hver pose frem for de 2 kg. som aftalt – på deres 
regning. Udover det, smed de en and og en pose 
appelsiner til hver pose i vognen, som også var 
på deres regning. Så det er vi utroligt taknem-
melige for! Vi lægger desuden magasinet 24/7 
og Gumles Jul i posen, så der er lidt læsestof. 
Ved at lægge det i poserne, bliver modtagerne 
ikke påduttet bladene, men de kan selv læse 
dem, hvis de har lyst. 
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LMBU’s Missionsprojekt 2022 løber hele året. 
Vi opfordrer alle til at komme i gang med ak-
tiviteter, forbøn og indsamlinger så tidligt som 
muligt.

Målet for LMBU’s indsamling til Julehjælp er 
600.000 kr. Med dette beløb forventer vi at kun-
ne give en pose med julehjælp til ca. 700 famili-
er. Indsamlingsperioden løber fra 1. januar til 
14. november 2022.

De indsamlede penge kan sendes til:

LMBU’s Mobilepay på 66865
I meddelelsesfeltet skal klubben skrive 
”Julehjælp + klubnavn/menighed”

LMBU’s bankkonto i Nordea
Reg. nr. 2230 
Konto nr. 4385237451
Ved overførsel skal klubben meddele 
”Julehjælp + klubnavn/menighed”

Følg med hele året
Hæng plakaten op for at sætte et synligt ind-
samlingsmål for jeres klub/menighed, og mar-
kér på plakaten hvor mange penge I løbende  
samler ind. 
På LMBU.dk/mp22 kan I følge med i, hvordan 
det går med indsamlingen på landsplan. I kan 
også modtage LMBU’s nyhedsmails og følge 
LMBU på facebook.

Har I spørgsmål til projektet, kan I  kontakte
LMBU’s landsleder Ivan Jakobsen på 
ivan@lmbu.dk eller  60 62 93 11.
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