
Genom att skänka till vår julkampanj gör ni det möjligt för oss att skapa 
extra julstämning för gammal som ung. Med pengar som samlats in 
kommer vi kunna väcka gamla minnen till liv. Och skapa helt nya. 

Väck minnen till liv...
Den här julen vill vi satsa lite extra på våra äldre 
med demenssjukdom. Och ge dessa fantastiska 
människor en upplevelse utöver det vanliga.  
En jul med musik, mat och julklappar som väcker 
minnen från den tid som de kanske minns allra 
bäst; barndomen. Bräcke diakoni driver cirka 20 
olika äldreboenden och med gåvor från er och 
andra vill vi:

 få en lokal ”känd” kock att på plats  
laga mat tillsammans med de boende

 duka upp ett julbord som minner om  
barndomens jular 

 få besök av lokala musiker/sångare som spelar 
och sjunger tillsammans med de boende

 pynta med juldekorationer från förr

...eller skapa nya
På vårt habiliteringscenter Situ i Rumänien möter 
vi barn i en tuff situation. Där får barn med funk-
tionsnedsättningar inte samma hjälp som här 
och det jobbar vi hårt med att förändra. Men  
i år vill vi göra ännu mer. Vi vill ge dom en jul att 
minnas för resten av livet, en riktig barndomsjul.
Med gåvor från er och andra kan vi:

 ge barnen och deras familjer en glimrande, 
gnistrande julfest. 

 köpa julklappar till alla barn och ungdomar som 
besöker oss på Si Tu

Blir det pengar över används dessa till lek- 
material och träningsutrustning på Si Tu eller till 
fler terapihundar på våra äldreboenden.

 

Ge bort en

BARNDOMS JUL

När ni skänker en jul-gåva  
till Bräcke diakoni får ni:
 tackbrev och gåvobevis

 banner att använda på er webbplats 
”Vi ger vår julgåva 2017 till Bräcke diakoni”

 banner att lägga i mailfoten

 våra större gåvogivare presenterar vi också  
på vår webbplats

Ni som företag kan också välja att personalens  
julklapp i år ska vara en gåva till en ”En barndoms  
jul”. Då får ni såklart fysiska julkort att dela ut till  
era medarbetare. 

Vill ni veta mer?  
Tveka inte att kontakta oss!

Katarina Johansson
Projektledare fundraising
031-50 27 35
katarina.johansson@brackediakoni.se


