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– Jag tänkte att det passade bra nu 
när barnen är så pass stora och kan 
förstå vad Aktion Julklappen handlar 
om, säger Anna-Carin. 

Alice och Alfred minns väl varför 
de ville vara med och slå in paket.  

– Jag tyckte det lät bra att hjälpa 
till och ge till dom som inte har så 
mycket, säger Alfred. 

– Ja, så att de också får uppleva 
julen lite mer,  tillägger Alice. 

i FJoL åkte hela familjen till närmaste 
varuhus för att handla sakerna till 
paketen efter Läkarmissionens förut-
bestämda lista. Var och en fick välja ut 
saker till sitt egna paket. 

– Men vi jämförde sakerna så att 

det skulle bli rättvist. Att blocken i 
våra olika paket var lika tjocka till 
exempel, säger Alfred. 

Han berättar att de valde ut saker 
som kunde passa både flickor och 
pojkar, eftersom man inte vet vem 
som skulle få paketet.

när det var dags att slå in paketen 
i november bjöd de in sina närmsta 
grannar, som också nappat på idén om 
Aktion Julklappen, till en första ad-
ventsfika. Det var glögg och saffrans-
skorpor – och julklappsinslagning.

För att paketen inte ska ta för 
mycket plats, eller innehållet ramla ut 
om paketet skulle gå sönder i trans-
porten, uppmanar Läkarmissionen att 

alla saker ska läggas i en påse innan 
man slår in paketet och att julklappen 
ska göras så liten som möjligt.

– Det bar först emot att lägga alla 
fina saker i en plastpåse från mataf-
fären, men man förstod ju varför det 
behövdes och sen när julklappspapp-
ret kom på kändes det bättre, säger 
Anna-Carin. 

Alice och Alfred berättar att de 
ansträngde sig för att skriva en bra 

hälsning på det obligatoriska vykortet. 
Alfred hade förberett sig länge och 
skrev på engelska där han önskade att 
paketet skulle göra mottagaren glad. 
Tycker ni det är underligt att 
barnen blir glada för paket med 
penna, sudd, ritblock och tand-
borste, om man jämför med de 
julklappar ni får?

– Nej, de har ju aldrig fått något 
paket tidigare och behöver sakerna 
och då är det inte konstigt att de blir 
glada, resonerar Alfred.

största skiLLnaden mellan vår jul 
och mottagarbarnens gissar Alice och 
Alfred är att de själva har mer presen-
ter, och mer julmat. De medger efter 

en stund att de skulle bli ledsna om 
de inte fick några paket till jul, men 
diskuterar sinsemellan att gemenskap 
på julen ändå är det allra viktigaste. 

– Jag tycker om att alla får vara 
tillsammans och ha roligt, säger Alice.

Anna-Carin berättar att familjen 
försöker hålla ner antalet paket men 
att hela processen kring att ge julklap-
par också är något positivt som 
man kan lära av.

aLiCe oCH aLFred tänker 
mycket på hur andra har det.  
Alice berättar att hon blir 
ledsen när hon ser en tiggare 
utanför mataffären eller hör 
om konflikter på Lilla Aktuellts 

nyhetsrapportering. Att ge en julklapp 
kan vara ett sätt bland andra att visa 
medmänsklighet. 

– Det är viktigt att alla barn ska 
få uppleva något de tycker är kul, så 
att de inte behöver vara ledsna, säger 
Alfred. s

Familjen Magnusson bor 
i ett radhus i Stockholm. 
Familjemedlemmarna är 
Alice, 9 år, Alfred, 10 år, 
kaninen Muffin, fisken 
Blue, och föräldrarna 
Anna-Carin och Per.

I fjol var andra året 
i rad som de deltog i 
Läkarmissionens Aktion 
Julklappen. 

aktion 
julklappen 

Familjen Magnusson  är julens hjältar
TexT: jOhanna KRaTz

FoTo: FRida lEnhOlm Familjen magnusson bjöd in sina grannar till adventsfika och julklappsinslagning. 

varje julklapp har en personlig hälsning.

Ellen, alfred och alice gör alla var sitt paket. Fint papper och snöre. 

”Det är viktigt att alla barn 
ska få uppleva något de 
tycker är kul, så att de inte 
behöver vara ledsna.” 

Alfred, 10 år

Nästa sida:

Så gick det 
när familjens 

julklappar 
kom fram
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din sida

Här kan du ställa frågor eller kom-
mentera det som du har läst i Jour-

nalen eller annat som rör Läkarmissionens arbete. 

Skriv till: eva.nordenstam@lakarmissionen.se eller till Svenska  
Journalen/Läkarmissionen, Eva Nordenstam, 162 88 Vällingby. 
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- Jag gillar pennorna allra 
bäst, för jag har aldrig haft 
några sådana fina pennor 
tidigare bara vanliga, säger 
åttaåriga Alexandra. 

TexT: jOhanna KRaTz

FoTo: TOmas OhlssOn

Hon är På besök hos sina släktingar, 
har just öppnat sitt paket från familjen 
Magnusson och tittar noga på varje 
sak hon plockar upp ur paketet. Ett 
blått ritblock, kritor i en röd pappask. 
Pennorna och kritorna blir ändå 
favoriten eftersom det roligaste hon 
vet i skolan är att skriva. 

Runt omkring sitter jämnåriga och 
yngre sysslingar och kusiner med sina 
paket. Det är Antonio, 5 år, Viorel, 8 år, 
Mihai, 2 år, och Maria, 4 år. De flesta 
bor här i huset, eller rättare sagt, i var 
sitt litet rum i källaren i ett hyreshus.

Barnen blir uppspelta när de får 
julklapparna. Tvååriga Mihai springer 

runt runt på gården. Alexandra och 
Viorel som är äldre tar det varligare 
med sina paket. Julklapparna är ganska 
tunga för barnen att hålla, men ingen 
släpper dem ifrån sig i första taget. 
Ingen av dem brukar få några paket. 

- Det har mina föräldrar inte råd 
med, säger Alexandra. 

Familjerna berättar att ägaren till 
huset låter dem bo där i utbyte mot 
att de vaktar huset och tar hand om 
den vildvuxna gården. De har lyckats 
dra lite el ner till rummen, säng och 
några möbler. En av familjerna har 
en gammal stationär dator stående 
på ett bord, inne hos någon finns en 
kokplatta.

- Det är svårt att tvätta sig här och 
att hämta vatten. Men vi är glada att 
vi har ett ställe och tak över huvudet 
och har alltid oron att vi kanske måste 
flytta snart igen, säger Viorels mamma 
Marita.   

FamiLJerna Får HJäLP med mat, 
kläder och andra nödvändigheter från 
vänner och olika organisationer som 
Läkarmissionens partner Life and 
Light. Stödet har bland annat innebu-
rit att barnen går i skolan varje dag.  

– Förut flyttade vi runt och tyckte 
skolan var lite onödig, men nu har vi  
tänkt om, säger Marita. 

De har också fått hjälp att söka 
jobb. Maritas man jobbar som daglö-
nare på marknaden men det är svårt 
att få pengarna att räcka till. Ingen 
av familjerna har möjlighet att göra 
något extra till jul.  

- Ibland kan vi ha en julgran och 
att klä granen är det jag gillar allra 
mest med julen, säger Alexandra.  s

aktion 
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Klapparna kom fram!
maria, alexandra, viorel brukar inte få några julklappar, och höll hårt i de fint inslagna paketen. 
   foto: tomas ohlsson

>>
s  Är du intresserad av 
second hand? 

Fru Vintage bloggar om 
sin omväxlande tillvaro 
på Läkarmissionen. Om 
alla fantastiska och galna 
fynd du kan göra i våra 
second hand-butiker och 
DIY-tips (Do it Yourself) 
på hur du kan piffa till 
en tråkig lampskärm eller 
stol. Hon älskar återbruk 
och det faktum att på Lä-

karmissionen bidrar män-
niskors avlagda kläder, 
möbler och prylar, till en 
bättre och ljusare framtid 
för utsatta människor.

s  Ett datafel hos tryckeriet 
som trycker Läkarmis-
sionens MånadsBladet, fick 
många givare att höra av sig 
i augusti. De hade då fått 
ett tack för en gåva ”den 30 
december” – vilket var fel. 

Lyckligtvis var och är allt 
rätt registrerat hos Läkarmis-
sionen, men många undrade 
givetvis varför det plötsligt 
stod 30 december istället för 
juli. Orsaken var alltså ett 
datafel hos tryckeriet.

s  Under första helgen i ok-
tober pågår riksinsamlingen 
för Världens Barn! Det är 
Radiohjälpen som tillsam-
mans med många bistånds-
organisationer, svt, frivilliga, 
medieprofiler och företag 
över hela landet samlar in 
pengar till Världens Barn. 
Pengarna som samlas in 
gör att Läkarmissionen kan 
hjälpa fler, och i år ger de 
ett extra stöd till fotbollsla-
get Tigers Club i Uganda!   

Ni som känner till Tigers 
Club sedan tidigare vet att 
det är ett ovanligt fotbolls-
lag. Organisationen hjälper 
gatubarn 
att hitta ett 
hem, och 
fotbol-
len är en 
möjlighet 
att skapa 
kontakt med barnen. På 
Läkarmissionens hjälpcen-
ter får barnen förståelse 

för riskerna med att leva 
på gatan. De kan ta igen 
missad skolgång, lära sig 
laga mat och hur man tar 
hand om en liten famil-
jegård. Fotbollsträningen 
ger barnen också mod och 
självförtroende tillbaka. Så 
småningom kan barnen 
återvända hem, eller i vissa 
fall flytta till fosterfamiljer, 
och då får familjerna fort-
satt stöd och vägledning. 

Tigers Club får stöd av Världens Barn 2014!

Fel i tack oroade Följ Fru Vintage 
och hennes blogg!

Följ Fru 
Vintage! 

www.fruvintage.
blogspot.se


