
  

 

Så här gör ni en julklapp! 

Här finns all information ni behöver för att slå in en julklapp och se till att den kommer fram. Glöm 

inte den personliga hälsningen, den betyder mycket för barnen som får julklappen! 

 

Vad ska ju lk lappen innehål la? 
Alla julklappar i Aktion Julklappen måste innehålla samma saker, dels på grund av tullen, och dels för 

att det ska bli rättvist för barnen som får dem. Varje Julklappshjälte får själv ordna med innehållet i 

sitt paket. Följande saker ska finnas i paketen, som totalt brukar kosta ungefär 150 kronor: 

 1 blyertspenna 

 1 pennvässare 

 1 suddgummi 

 1 skrivhäfte 

 1 ritblock 

 1 ask med färgkritor 

 1 tvål 

 1 tandborste 

 1 tub med tandkräm 

 1 tablettask 

 1 reflex 

 1 jul- eller vykort med en personlig hälsning på engelska. Hälsningen är väldigt populär bland 

barnen! 

Så här packar du din ju lk lapp 
Vi vill gärna att alla paket ska komma fram hela och fina. Här är våra bästa tips: 

1. Lägg innehållet i en plastpåse innan ni slår in paketet med papper, det förhindrar att saker 

ramlar ut eller blir blöta. 

2. Gör ett så litet och tight paket som möjligt, men använd gärna färgglatt julpapper – det gillar 

barnen som tar emot julklapparna. 

3. Har ni många paket, packa dem ordentligt i en papplåda, förslagsvis en bananlåda eller 

flyttkartong. Skriv namnet på er grupp och antal paket på lådans båda kortsidor. 

 



  

 

 

Lämna in el ler sk icka ju lk lappen t i l l oss 
Vi har uppsamlingsställen på olika platser i landet dit ni kan lämna era paket. Adresser, öppettider 

och kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida. Där står det också om vår rullande turné som samlar in 

julklappar i norra Sverige. Om ni inte kan lämna in julklapparna utan behöver skicka dem med 

posten, skicka dem till Holsbybrunn i Vetlanda. Adressen hittar ni på vår förteckning över 

uppsamlingsställen. 

OBS: Transporten till våra uppsamlingsställen står ni för själva. Har ni inte möjlighet att själva köra 

klapparna är ett tips att höra med ett lokalt transportbolag om de vill sponsra transporten. Ett annat 

tips är att höra efter om någon i samma område ska lämna paket och vill samköra. 

 

Vad händer sen? 
Era julklappar fraktas med lastbilar och delas ut genom Läkarmissionen och vår samarbetspartner 

Human Bridge till barn i Rumänien, Ukraina, Moldavien och Georgien. De delas ut där de behövs som 

bäst: till barn på sjukhus, i skolor, på barnhem och till barn i fattiga familjer. Några veckor efter jul får 

alla Julklappshjältar diplom och tackbrev från barn som tagit emot julklapparna. 
 

På vår hemsida kan ni både läsa och se filmer om barn som fått julklappar.  

 

 

Har ni frågor, eller något annat ni funderar över, tveka inte att kontakta oss! 

Skicka ett mejl till: helen.karlstrom@lakarmissionen.se 

 

https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/arskalendarium/aktionjulklappen/sa-har-gar-det-till-att-vara-med-i-aktion-julklappen/uppsamlingsstallen/
https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/arskalendarium/aktionjulklappen/sa-har-gar-det-till-att-vara-med-i-aktion-julklappen/hit-gar-julklapparna/
mailto:helen.karlstrom@lakarmissionen.se

