
Aktion Julklappen är en älskad tradition, där svenska 
skolbarn får chansen att prata om livsfrågor, barns rättig-
heter i världen och själva få visa solidaritet genom att 
skicka en julklapp till barn i östra Europa. Lärorikt, roligt 
och konkret – häng med på årets Aktion Julklappen!

De senaste åren har vi delat ut fler än en halv miljon efterlängtade julklappar till barn på 
barnhem, sjukhus, skolor och i fattiga familjer i östra Europa. På bilden ser du Aleksandre, 7 år 
och Natela 9 år, i Georgien, två av barnen som fick julklapp förra året.

Anmäl dig idag på 

läkarmissionen.se/aktionjulklappen

ladda för en jul med mening!

Nyhet 2017: lektioner och lärar handledning för  
årskurs 1–3 och 4–6 finns att ladda ner gratis på  
läkarmissionen.se/aktionjulklappen



Idén bakom Aktion Julklappen är lika enkel som snillrik. Barn i Sverige  
slår in julklappar med personliga hälsningar, de lämnas till våra uppsam-
lingsställen och vi ser till att de hamnar hos barn i Moldavien, Rumänien 
och Ukraina. Här bor många av Europas fattigaste barn – och här är en 
julklapp från Sverige en väldigt uppskattad händelse.

delen innebär att barnen förbereder och slår in 
julklapparna. Paketen lämnas in mellan den 
1–18 november, så tänk på att börja i tid! 
Aktion Julklappen förenar teori och praktik på 
ett spännande och engagerande vis!
Skolmaterialet kommer att finnas som gratis 
pdf-filer att ladda ner på läkarmissionen.se/
aktionjulklappen i slutet av augusti.

Nytt för i år!
Nu gör vi Aktion Julklappen ännu bättre. Vi 
har tagit fram ett skolmaterial som blandar 
teori med praktik kring frågor om värdegrund, 
barns rättigheter samt solidaritet med svaga 
och utsatta. Materialet vänder sig till årskurs 
1–3 och 4– 6 och är anpassat efter skolans 
kurs- och läroplaner. Det innehåller även 
inspirationsmaterial och filmer. Den praktiska 

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 kronor.

Vill du göra lite mer?
Många av våra projekt har barnen i fokus, då de ofta  
drabbas hårdast i krig och av fattigdom och svält. 
Läs mer om hur du kan hjälpa till på läkarmissionen.se

äkta julglädje från barn till barn.

Läs mer och anmäl på

läkarmissionen.se/aktionjulklappen


