Dennis Melander

JULINSAMLING!!

7 december kl. 12:15 ·
Förra årets Julgodisinsamling blev helt magisk. Vi fick möjligheten att genom pengarna vi
fick in ge en julgodispåse innehållande mycket som julen hör till, såsom julmust, polkagrisar,
pepparkakor, chokladtomtar, clementiner, aladdinaskar,pyssel,servetter,chokladdryck och
frukt. Vi kunde även krydda med 64 biocheckar á 150 kr. Allt pga era generösa bidrag.
26 familjer och 70 barn fick ta del av insamlingen förra året. Vilket är helt fantastiskt. En
familj fick möjligheten att för första gången ta med sina barn på bio.
För den som inte har hört talas om vår insamling kommer här en liten förklaring.
Julen är en glädjefylld tid för de allra flesta, dagar med ledighet, tid med familjen, julklappar,
gran, glädje, god mat osv... Men tyvärr för många är det också en jobbig tid, framförallt
ekonomiskt. Så därför har jag tillsammans med två vänner och före detta kolleger Ellinor och
Heidi startat en insamling som vi valt att kalla Julgodisinsamlingen.
Vi sätter ihop en Julpåse innehållande saker som vi tycker hör julen till. Julmust, pepparkakor,
polkagrisar och annat gott som man kanske inte unnar sig om man har det svårt.
Vi tänker framförallt på barnen när vi sätter ihop dessa Julgodispåsar.
Vi har ett samarbete med diakonerna i Trelleborgs församling, då dessa fantastiska människor
hjälper människor året om och vet precis var behovet finns. Vi träffar aldrig familjerna utan
de förblir anonyma då det ofta är tufft att blotta sig med att man har det jobbigt.
Vi förändrar tyvärr inga liv med denna insamlingen, men bara att få kunna ge något litet som
kan inbringa glädje och leende om så bara för en liten stund för någon som har det svårt,
betyder väldigt mycket! ❤️
Tillsammans kan vi göra mycket gott. ❤️
Vill ni vara med att bidra blir vi enormt tacksamma. 🙏️❤️
Detta gör man genom att man swishar till någon av oss tre. Inget bidrag är varken för stort
eller för litet.
Tack snälla alla ni som vill vara med! ❤️
/// Dennis
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