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Julen er en højtid, som mange forbinder 
med fest, gaver, traditioner, glæde, hygge 
og god mad. Men for flere er julen også 
en tid med ekstra mange bekymringer, 
fordi pengene måske ikke rækker til, at 
der bliver nogen julefejring. Derfor sam-
ler kirkerne i Løsning og Korning hvert år 
penge ind til julehjælp, som går til mad, 
gaver, lækkerier og legetøj til økonomi-
ske hårdt trængte børn og voksne i sog-
nene. 

Julehjælpen gør en forskel
Randi Hummelmose, som er sognemed-
hjælper i Løsning og Korning kirker, har i 
mange år været med til at koordinere ju-
lehjælpen, og hun oplever hvert år, hvor 
stor en forskel julehjælpen kan gøre. ”Der 
er børn, som kommer i børnehaven eller 
i skolen, som hver dag er sammen med 
andre børn, der glæder sig helt vildt til 
jul. Men det er ikke sikkert, de selv glæ-
der sig, for barnet ved simpelthen ikke 

rigtig, om der overhovedet bliver råd til 
noget som helst under træet.”
Her betyder det meget for Randi Hum-
melmose, at kirken kan række ud med 
en hjælpende hånd. ”Det, at vi kommer 
rundt med julehjælpen, er med til at ska-
be håb, glæde og taknemmelighed rundt 
om i familierne. Jeg kunne godt tænke 
mig, at de mennesker, som har været 
med til at give penge eller donere gaver 
til julehjælpen, kunne få lov til at se, hvor 
stor en glæde, det bringer i de hjem, vi 
besøger med julehjælpen.”

Det kan være skamfuldt
For flere kan det være en stor overvindel-
se at søge julehjælpen. ”Nogle er meget 
skamfulde over at søge julehjælp. Men 
oftest er det jo sådan, at det ikke er ens 
egen skyld, at man er havnet i en svær 
situation. Det kunne have været mig og 
hvem som helst, der var i samme situa-
tion. Der er ikke ret langt fra succes, til 
at livet pludselig slår kolbøtter og bliver 
noget andet end det, man havde håbet. 
Derfor siger jeg også til folk, at de skal 
søge med stor frimodighed. Det er ikke 
skamfuldt at ansøge om julehjælp”.

Det er vigtigt, at kirken hjælper
Randi Hummelmose glæder sig over 
at kunne hjælpe andre mennesker i en 
vanskelig situation og ser det som en 
vigtig opgave for kirken. Kirken svigter 
sin pligt ifølge Randi Hummelmose, hvis 
den lukker øjnene for dem, der har brug 
for hjælp. ”Det er vigtigt for os som kirke 
at være opmærksomme på, at der findes 

Julehjælp fra kirkerne bringer 
glæde i hjemmene

Vi må aldrig blive os 
selv nok. Vi må som 
kirke have øje for dem 
i vores by, der har brug 
for vores hjælp.

Randi Hummelmose

Julehjælpen står klar til at blive delt ud i hjemmene
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mennesker i vores by, som faktisk ikke har 
så mange midler at gøre godt med. Vi må 
aldrig blive os selv nok. Vi må som kirke 
have øje for dem i vores by, der har brug 
for vores hjælp. Vores trosliv skal gerne få 
”ben at gå på”, så det også fører til hand-
ling.”
Derfor skeler Randi Hummelmose heller 
ikke til, om folk er medlemmer af folke-
kirken eller ikke, når de søger hjælp. ”Når 
mennesker henvender sig om hjælp, så 
bør vi hjælpe det, vi formår, og der hvor 
det giver mening. Jesus gik heller ikke og 
spurgte folk: ’tror du på mig, eller tror du 
ikke på mig’, før han hjalp. Han hjalp uan-
set hvem, der henvendte sig til ham.”
Og for Randi Hummelmose er der meget 
i Jesu eksempel, som motiverer hende i, 
hvordan kirken skal forsøge at hjælpe an-
dre. ”Ligesom Jesus hjalp dem, der bad 

ham om hjælp, sådan skal kirken også 
gerne række ud og møde mennesker, der 
hvor de er i livet – også der hvor det ople-
ves, at livet er gået i stykker”

Hjælp hele året rundt
Derfor er det heller ikke kun i december 
måned, kirken skal række ud. ”Vi har me-
nighedsplejen, hvor det også er muligt 
at søge om hjælp til andre ting. Det kan 
eks. være at søge et økonomisk tilskud 
til konfirmationsfesten. Vi har også lidt 
konfirmationstøj, man kan få, hvis man 
har brug for det. Og vi har tidligere haft 
folk fra menigheden, der har stillet sig til 
rådighed for at varte op til festen. Derud-
over vil vi gerne hjælpe med samtaler el-
ler praktisk hjælp i løbet af året”. 

Nu skal julehjælpen pakkes
For Randi Hummelmose og menigheds-
plejeudvalget går den kommende tid nu 
med at indkøbe mad, lækkerier og lege-
tøj, for herefter at pakke og gøre det klar 
til at blive afleveret hos folk inden jul. Og 
så håber Randi Hummelmose, at det bud-
skab om glæde, julen hilser os alle med, 
også kan mærkes i de hjem, der modta-
ger julehjælpen. ”Det er en fest for kirken 
at fejre jul og glæde sig over, at Jesus kom 
til vores jord. Og det budskab kan vi med 
stor glæde være med til at dele ud af, så-
dan at mennesker også mærker, at julens 
budskab rækkes til os alle. Det er for hele 
byen.” 

FAKTA:
Op til julen 2021 fik 23 familier 
glæde af julehjælpen. Pengene 
indsamles bl.a. fra gudstjenester 
og gennem donationer fra orga-
nisationer og lokale forretninger. 
Menighedsplejen modtager også 
gaver fra frivillige (eks. hæklede 
bamser, glaskunst og LEGO), som 
er blevet uddelt sammen med ju-
lehjælpen.
Da der er mange, der ønsker 
hjælp, behandler menighedsple-
jeudvalget alle ansøgningerne 
og tildeler hjælpen, hvor den gør 
størst gavn. 
Alle kan være med til at støtte 
julehjælpen økonomisk ved at 
overføre penge via MobilePay til 
18906. Mærk overførslen ”Jule-
hjælp” i kommentaren. 

Randi Hummelmose klargør julehjælpen

Det, at vi kommer rundt 
med julehjælpen, er 
med til at skabe håb, 
glæde og taknem-
melighed rundt om i 
familierne.

Randi Hummelmose


