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I år firar Aktion Julklappen 20 år, och genom åren har 
mer än en halv miljon barn fått öppna en fint inslagen 
julklapp från Sverige. Aktion Julklappen är en älskad 
aktivitet för barnen – den värmer i hjärtat både hos 
den som ger och den som får. 

Nu är det dags igen!
AKTION JULKLAPPEN 2016

Över en halv miljon barn i östra Europa har fått en efterlängtad julklapp!

Anmäl dig idag på 

www.lakarmissionen.se/aktionjulklappen



Det är långt till jul, men vi behöver din anmälan så  
snart som möjligt för att kunna förbereda transport  
så att barnen får sin julklapp i tid. Då har du också  
gott om tid att förbereda och peppa barnen i klassen!

1.  Anmäl hur många julklappar ni vill göra

2.  Förbered och engagera barnen  
(vem tar med vad etc)

3. Slå in paketen tillsammans

4.  Lämna in paketen senast 26 november  
på något av våra uppsamlingsställen

All detaljerad info, tips och information finns på  
www.lakarmissionen.se/aktionjulklappen

I praktiken innebär Aktion Julklappen att barn i 
Sverige slår in en eller flera julklappar med 
personliga hälsningar och lämnar dem till våra 
uppsamlingsställen så vi kan dela ut dem på 
barnhem, sjukhus, skolor och i fattiga familjer i 
östra Europa. Det är också det perfekta tillfället 
att prata om barns situation och rättigheter och 
om orättvisor i världen. 

Redo för nytt rekord? Förra året delades 25 949 
paket ut i Moldavien, Rumänien, Georgien och 
Ukraina, där många av Europas fattigaste barn 
bor. Aktion Julklappen är ett roligt och uppskattat 
projekt – häng med och upplev givandets glädje!

Innehåll julklapp: en blyertspenna, en pennvässare, ett suddgummi, ett skrivhäfte, ett ritblock, 
en ask med färgkritor, en tvål, en tandborste, en tub tandkräm, en tablettask, en reflex, ett 
jul- eller vykort med en personlig hälsning på engelska, total kostnad cirka 150 kr.

Vill du göra lite mer?
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att 
förändra framtiden för utsatta människor. Vårt  
arbete är alltid långsiktigt där social omsorg,  
utbildning och självförsörjning är centrala delar  

för att hjälpa människor från beroende till  
oberoende. Många av våra projekt har barnen  
i fokus. Månadsgivare som stödjer de mest 
utsatta barnen kallar vi Skyddsänglar.  
Läs mer om det och andra sätt att hjälpa  
på www.lakarmissionen.se

Så här funkar det
Äkta julglädje  
från barn till barn




