Bjud på en Godare Jul.
Äntligen ska alla samlas igen. Värmen sprider sig i förväntansfulla själar
kring ett dukat julbord. Julen är sannerligen en generös högtid.
Hur ser det ut hos dig? Finns det plats för en till? Inte nödvändigtvis
vid bordet, men i ditt hjärta?
Vi önskar att du har utrymme att sända några tankar till den som har
det svårt i juletid. Det är många därute som varken har pengar till julmat,

Frälsningsarmén bedriver arbete
för barn och familjer, invandrare,
missbrukare, äldre och handikappade.
Pengarna från denna insamling
går till vårt arbete med att hjälpa
dem som har det svårt.
90-kontot granskas av stiftelsen
för insamlingskontroll, så du vet att
dina pengar används på rätt sätt.

eller vänner och släktingar som bjuder in till varm gemenskap.
Frälsningsarmén arbetar hela året med alla slags problem som drabbar
människor – genom hjälpverksamhet, rådgivning och arbete med barn
och ungdomar. Vi vet av erfarenhet att många upplever julen som särskilt
svår att genomlida, den är ofta en enda lång väntan på vardagen.
Varje år arbetar vi med att sprida julen till människor, bland annat
genom att dela ut julkassar. På många platser öppnar vi dörrarna för
den som vill sitta runt ett dukat bord och uppleva en värmande julstund
tillsammans med andra.
Efter helgerna, när vardagen tar vid, fortsätter vi oförtrutet att hjälpa
människor som har det svårt. För det behövs massor av kärlek. Och en
extra plats i själen hos alla människor.
Vi blir mycket glada och tacksamma om du vill skänka pengar till
vårt hjälparbete. Stort tack.
God Jul och Gud välsigne dig!

Britt-Marie Alm, ansvarig för Frälsningsarméns sociala arbete.
PS. Enklast och snabbast hjälper du oss genom att sätta in pengar
på vårt plusgirokonto. Använd gärna blanketten här nedan. DS.

Ändringar avseende denna försändelse: E-post: insamling@fralsningsarmen.se tel: 08-562 282 51.
Frälsningsarméns insamlingar, Box 5090, 102 42 Stockholm. Hemsida: www.fralsningsarmen.se

Ditt bidrag till den som har det svårt:
100:- En enkel jullunch
200:- Lite julmat och gemenskap
400:- En kasse med julmat
Annat belopp
Kom ihåg att skriva ditt bidrag här

Fler sätt
att hjälpa till:
Melkers Julskinka,
Grötboken, Julskivan
”En Salig Julsamling”
och julklappstips på:
www.fralsningsarmen.se/
julklappsapparaten

