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Dansk Flygtningehjælp søger indsamlere i dr Felding, Skarrild og Kibæk  
 
Køkkengrej til 10 familier, undervisning til 30 syriske flygtningebørn eller rent vand til 150 
mennesker i verdens største flygtningelejr i en måned. Det er blot få eksempler på, hvor langt de 
1000 kroner rækker, som en gennemsnitlig indsamler for Dansk Flygtningehjælp samler ind. Og det 
tager kun cirka tre timer at gøre en så stor forskel.  
 
Nu leder Dansk Flygtningehjælp med lys og lygte efter indsamlere  
 
”Dansk Flygtningehjælp og jeg opfordrer indbyggere i til at samle ind for os søndag den 4. november. 
Som indsamler gør du en forskel for nogle af verdens mest udsatte mennesker på flugt,” fortæller 
Inge Markvard Andersen, der er med indsamlingskoordinator for Dansk Flygtningehjælp i Sdr Felding, 
Kibæk og skarrild 
 
Pengene fra årets landsindsamling vil blive brugt til at hjælpe mennesker på flugt ude i verdens 
brændpunkter. De gør det muligt for Dansk Flygtningehjælp at sætte hurtigt ind, når katastrofen 
rammer et nyt sted, og mennesker akut får brug for hjælp.  
 
Det skete for eksempel sidste år, da over 700.000 mennesker fra det forfulgte rohingyamindretal 
måtte flygte fra brutale overgreb i Myanmar. Her var Dansk Flygtningehjælp hurtig til at rykke ud og 
hjælpe med at bygge verdens største flygtningelejr op fra bunden, takket være pengene fra sidste års 
indsamling.  
 
”Vores arbejde verden over hjælper hver dag tusindvis af mennesker med at overleve et liv på flugt. 
Men vi har brug for frivillige, der vil bruge cirka tre timer på at samle ind med os.  
Overlevelse i verdens største flygtningelejr  
 
Familien Solim med forældre, bedsteforældre og seks børn måtte med intet varsel flygte fra deres 
hjem i Myanmar, da militæret angreb deres landsby. Deres 4-årige søn nåede de ikke at få med og 
måtte tilbage og hente senere. Og moren Rhoksan endte med at føde deres yngste barn under selve 
flugten. Nu bor hele familien, der tilhører rohingyamindretallet, i verdens største flygtningelejr i Cox’s 
Bazar i Bangladesh. Her hjælper Dansk Flygtningelejr dem til at overleve: 
 
”På grund af hjælpen fra Dansk Flygtningehjælp har vi fået hjælp til at få både mad, brænde og 
materiale til at bygge vores bolig. Dansk Flygtningehjælp har hjulpet meget. Lejren er nærmest 
bygget af Dansk Flygtningehjælp,” fortæller bedstefar Zafor Alom.  
 
Bangladesh og Syrien 
Dansk Flygtningehjælp er fortsat til stede i lejren i Cox’s Bazar, hvor behovet for hjælp er enormt. 
Derfor går en del af pengene fra årets landsindsamling til at hjælpe de meget udsatte familier her. 
 
Samtidig vil en del af pengene også gå til de syriske flygtninge, der på 8. år er vidner til en barsk og 
altødelæggende krig i deres hjemland. 12 millioner er på flugt, og mange børn kan efterhånden ikke 
huske andet end krig. Dansk Flygtningehjælp hjælper både i og omkring Syrien - og hjælper børn til 
bare at være børn i en meget svær situation, hvor krig fylder mere end leg. 

  



 

  

Fakta om mennesker på flugt: Ifølge FN er mere end 68 millioner mennesker i dag på flugt. 13,5 
millioner syrere og over 700.000 rohingyaere er blevet tvunget til at forlade deres hjem, og der  
er brug for din hjælp mere end nogensinde. Dansk Flygtningehjælp er tilstede både i Syrien og de 
nabolande, som tager imod millioner af flygtninge.  
 
Meld dig som indsamler hos din lokale koordinator og gør en forskel, når Dansk Flygtningehjælp  
samler ind til verdens flygtninge søndag d. 4. november på tlf. 3373 5111 eller flygtning.dk/li, hvor du 
også finder praktiske oplysninger om indsamlingen. 
 

FAKTA: Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2018 
- Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største humanitære organisation og arbejder i over 35 

lande verden over for at sikre nødhjælp og sikkerhed til folk på flugt. 
- Dansk Flygtningehjælp administrerer f.eks. flygtningelejre i nærområderne, distribuerer 

nødhjælp, etablerer brønde og vandrensningsanlæg og uddanner børn og voksne, så de har 
en hverdag efter flugten.   

- Midlerne fra Landsindsamlingen 2018 går bl.a. til det akutte og livsvigtige nødhjælpsarbejde i 
Bangladesh og Syrien, samt nærområderne.  

 

http://www.flygtning.dk/li

