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Folkekirkens Nødhjælp
• Vi er en 100 år gammel udviklings- og 

nødhjælpsorganisation, som har eksisteret siden 1922

• I 2021 hjalp vi 5 millioner mennesker i nød, og omsatte 

for 921 millioner kroner i katastrofe- og nødhjælps 

arbejde.  

• Mere end 700.000 danskere støtter os årligt, og vi har 

20.000 frivillige. 

• Vi er en af de tre største humanitære 
organisationer i Danmark

• Vi er en del af et internationalt netværk - ACT Alliance -

der tilsammen er en af verdens fem største 
NGO'er
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Partnere og frivillige i Danmark
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Fra oplysning til handling
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PARTNERSKABER

GLOBALT UDSYN

HANDLEMULIGHEDER



Fra lokalt til globalt engagement
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Bæredygtighed er en megatrend

• Verdensmål, bæredygtighed og klima er på

virksomheder, befolkningers og politikeres dagsorden

• De kræver handling! 

• Danskerne ønsker i højere grad at kunne træffe

bæredygtige/ klimarigtige valg

• Særligt de unge er optaget bæredygtigheds-

dagsordenen og sætter nye krav til virksomheder og

NGO’er – walk the talk!



Kernen i Wefood er frivillig drevne supermarkeder, som sælger madvarer og andre forbrugsvarer, der er 

tæt på udløbsdato, forkert mærket, har beskadiget emballage eller overskredet mindst holdbarhed / Bedst 

før. Varerne doneres af detailkæder og fødevareproducenter, og sælges i butikkerne til nedsat pris. 

Sortimentet i butikkerne er typisk begrænset til fødevarer og husholdningsprodukter, der ikke længere kan 

sælges i almindelige supermarkeder. Hvis varerne ikke blev doneret til velgørenhed ville de fleste af dem 

blive destrueret. Det overordnede formål med Wefood er at bekæmpe madspild og spild i Danmark og 

generere et overskud til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for mennesker i yderste nød. 

▪ Danmarks første supermarked med overskudsfødevarer

▪ Et af de stærkeste brand indenfor madspildsbevægelsen i DK

▪ Tilbud om forbruger-engagement mod madspild

▪ Kobling mellem overforbrug i rige lande og madmangel i udviklingslande (Verdensmål 2 & 12)

Udover 6 butikker i København, Aarhus, Vejle og Aalborg, så er Wefood en bevægelse og brand, som er 

blevet stærkt modtaget i både danske og internationale medier. Det giver forbrugerne mulighed for at 

deltage i kampen mod madspild samtidig med at der sættes fokus på madmangel i udviklingslande. 

Om Wefood

En tredjedel af al mad produceret på 

verdensplan ender i skraldespanden. Samtidig 

sulter næsten 800 millioner mennesker verden 

over.





Madspild og nødhjælp – hvorfor?
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Hver dag ser vi konsekvenserne af
klimaforandringerne i vores arbejde



Madspild er en klimasynder

En tredjedel af alt den mad, der 

produceres på verdensplan, ender i 

skraldespanden.

Samtidig sulter 800 millioner 

mennesker verden over. Det vil 

Folkekirkens Nødhjælp gøre noget 

ved! 
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En ny handlemulighed: 

Fællesspisning mod madspild

30. maj 2022 18



Fællesspisning mod madspild

• Vær med til at arrangere 
fællesspisning, og begræns madspild i 
dit lokalområde

• Skab nye alliancer og bring nye 
partnere sammen mod madspild

• Skab handling lokalt som hjælper 
globalt

• FN’s Internationale madspildsdag d. 
29. september

• Fællesspisning i uge 39
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Skal aftenskolen være med til at skabe 

bæredygtigt engagement?
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Idéer på 
bordet!

THINK: 5 min. brainstorm hver for 
sig

PAIR: 5 min. sparring med 
sidemanden

SHARE: Diskussion i gruppen


