
Kære Y’s Men
Kender I historien om de to mænd i et stenhuggeri? De er begge i gang 

med samme opgave: At hugge sten. Der kommer en tredje mand forbi og 

spørger, hvad de laver. Den ene svarer: ”Jeg hugger sten.” Den anden svarer: ”Jeg 

er i gang med at bygge en katedral.” På samme måde kan I vælge at svare om det 

kommende samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. I kan sige: ”Vi samler penge 

ind,” eller I kan svare: ”Vi arbejder på Verdensmål nr. 12, hvor vi reducerer madspild 

ved at åbne en Wefood-butik og samtidig hjælper verdens fattigste.”

Wefood er Folkekirkens Nødhjælps madspildsbutikker. Her sælges overskudsvarer, 

som almindelige supermarkeder ofte kasserer, men som ingenting fejler. Det kan 

være varer, som er overproduceret, har fejl i emballagen eller har overskredet 

”bedst før-datoen”. Hver butik bidrager i gennemsnit til 75 tons mindre madspild 

om året. Overskuddet fra butikker går til at bekæmpe sult og konsekvenserne af 

klimaforandringerne i verden fattigste lande.

Der er på nuværende tidspunkt seks Wefood-butikker rundt om i Danmark og 

visionen er at åbne flere. Flere butikker kan drage til øget ansvarligt forbrug ved 

læring og inspiration. Dermed er det en gave til kommende generationer - til børn og 

børnebørn. Holdning og handling går hånd i hånd.

Wefood er drevet af frivillige, der får det hele til at løbe rundt. I Wefood er der plads 

til alle, og der er fokus på det gode fællesskab med plads og tid til både sammenhold 

og læring. 



I kan gøre en kæmpe forskel i dette projekt: 
● Gøre arbejdet med verdensmålene konkret i klubberne
● Sikre etablering af ny butik i Aalborg
● Medvirke til opbygning af ny stærk frivillig gruppe omkring butikken
● Skabe bevidsthed omkring projektet ved foredrag og andre lokale aktiviteter

Til jer er der masser af muligheder for at lære mere f.eks.:

Folkekirkens Nødhjælp vil gerne takke jer for at ville være med til at stable den 

næste Wefood-butik på benene.

Vi glæder os til samarbejdet med jer!

For mere information kontakt:

Ulrich Piltoft

Mobil: 29 70 06 40

Mail: ulpi@dca.dk

Kom på udflugt 

til en Wefood-butik

Få en spændende 

foredragsholder på besøg

Få adgang til digital 

læring om verdensmålene


