
 

Den omvendte pakkekalender 
Udarbejdet af Stiftskoordinator Maria Hald Ytzen 

Indsatsen:  

Sognet anskaffer f.eks. kurve eller muleposer, og påsætter instruktioner. Herefter kan lokale beboere, 

familier, børnehaver etc. afhente en kurv. Hver dag i december lægger de én langtidsholdbar vare i kurven. 

I juledagene afleveres den fyldte kurv tilbage til kirken, som sørger for distribution til lokale, udsatte 

borgere.  

Ressourcer:  

For at igangsætte ovenstående aktivitet kan der være behov for: 

- Arbejdstimer til: indkøb af kurve, ansøgninger til modtagelse og udlevering og indsamling af 

kurvene, som skal skifte hænder et par gange.  

- Arbejdstimer til kommunikation: sociale medier, hjemmeside, evt. e-mails til givere i løbet af dec. 

- Midler til indkøb af kurve samt institutioners indkøb af varer – hvis institutioner skal tænkes med.  

- Samtidig ligger der en koordinator opgave i at opsøge samtale med institutionerne.  

Formål:  

1) At støtte op om udsatte naboer i januar, når de har brugt alle deres midler i julemåneden, på 

julegaver til familie, børn og børnebørn. På at leve op til julestemningen og forventningerne. 

2) Kirken bliver bro mellem naboerne, og faciliterer en indsats, hvor nabo-til-nabo er i fokus.   

3) Aktiviteten skaber kontakt til lokale beboere som normalt ikke har en relation til deres lokale kirke.  

4) Mulighed for at bygge bro mellem institutioner og kirken. Samt fortælle forældre i udsatte 

boligområder at man i kirken kan søge julehjælp og denne kurv.  

Børnehaver som samarbejdspartnere: 

I nogle sogne tager man fat i institutioner, for at høre om de kunne være interesserede i at fylde en kurv i 

december.  

Hvorfor skulle institutioner være med på den? 

- Nogle institutioner ser mulighed for pædagogisk læring, ift. at italesætte udsathed, og ift. at snakke 

om hvilke gode måltider vi gerne vil give videre til andre, og hvad de måltider består af. 

Hvorfor kan det måske give mening i jeres? 

- Det kan være en måde for kirken at række ud til familier i udsatte boligområder. Hvis børnehaven 

samler en kurv og snakker med forældrene om denne aktivitet, bliver familierne klar over, at de kan 

søge mod kirken for denne slags støtte. Det kan være en fordel at familierne bliver opmærksomme 

på hjælpen indirekte, og ikke er nødt til at italesætte deres egen sårbarhed. 

Mulige udfordringer:  

- Der skal afsættes timer til en koordinator, de timer skal lægges i november/december/januar, som 

også ellers er en ganske travl tid pga. julehjælp og alle julens aktiviteter.  

- Opstart, det er altid udfordrende at starte en ny aktivitet, denne indebærer kontakt ud til 

sognebørn som normalt ikke har den store kontakt til kirken, hvis projektet planlægges så lokale 

beboere, fylder kurvene – måske er de svære at få fat i.  


