
Ge en God Jul – Frälsningsarméns Julgryta
MEDDELANDE  27.11. 2013     

Vi förbereder oss igen för julfirandet, glädjens och ljusets fest mitt i den mörka vintern. En pressad ekonomisk situation kastar en skugga över
många familjers jul. I många familjer känns julens ankomst ångestfylld då barnen har önskemål och förväntningar, men föräldrarna inte har råd
att förverkliga dem. Också många åldringar lever ensamma med en knapp ekonomi. Frälsningsarméns traditionella julgrytor kommer snart
igen ut på gatorna. Genom julgrytorna har Frälsningsarmén kunnat förmedla julglädje och livsmod till många hem redan under 108 år. De
insamlade medlen används till att stöda hjälpbehövande och med dem införskaffas bl.a. presentkort till K-gruppens affärer.

Du kan bidra till Julgryts-insamlingen på följande sätt:

Grytan på Internet (www.joulupata.fi) tar emot donationer 1.–31.12.2013

Julgrytorna på gator och torg 16.–23.12.2013 (ej söndag 22.12). Eftersom det bästa medlet för oss att hjälpa människor med är pengar,
önskar vi främst penningdonationer. På en del orter tar julgrytorna emot också hela och rena kläder, samt annat som passar barnfamiljer.
Närmare information på Frälsningsarméns webbsidor och från Frälsningsarmén på orten. Matvaror kan vi inte ta emot vid grytorna.

Penningdonationer kan du betala in på Frälsningsarméns konto:

FI57 2084 3800 0057 29, referensnummer 8808.

Per telefon på donationsnummer

0600 5504 10  -  11,93 +  msa

0600 5504 20  -  23,37 +  msa

Insamlingstillstånd 2020/2012/3238, 2020/2013/324, Polisstyrelsen 13.11.2012, 24.04.2013

Start för Julgryts-insamlingen på järnvägstationen i Helsingfors på fredagen 13.12. kl. 17–20. Kom och sjunga de vackraste
julsångerna med gästande solister och hornorkester.

Julgrytan med i ishockeyligan

Julgrytor är utplacerade vid Ligans ishockeymatcher 3.–10.12. på alla ligaorter, i samband med lagens hemmamatcher. Mera information:
jukka.salmi@pelastusarmeija.fi, (09) 681 2300 tai 045 773 48421

Närmare information om julgrytorna och deras placeringsorter: http://www.pelastusarmeija.fi/joulupata

I fjol inbringade Julgryts-insamlingen sammanlagt 894 986 euro och dessutom en stor mängd paket. Internet-grytans andel var 215 000
euro.

Närmare information om Julgryts-insamlingen och bilder: www.pelastusarmeija.fi/medialle  och   

överstelöjtnant Eija Kornilow, chef för kommunikationssektionen, Tel. (09) 681 2300 eller 040 503 9142, eija.kornilow@pelastusarmeija.fi

Jukka Salmi, julgrytskoordinator, Tel. (09) 681 2300 eller 045 773 48421, jukka.salmi@pelastusarmeija.fi

major Hilkka Peltonen, chef för programsektionen, Tel. (09) 681 2300 eller 045 657 9239, hilkka.peltonen@pelastusarmeija.fi

______________________________________________________________________________

Frälsningsarmén grundades i England 1865. I detta nu verkar Frälsningsarmén i 126 länder.   I Finland har Frälsningsarmén verkat sedan
1889 d.v.s. redan 124 år. Verksamhet bedrivs på ung. 40 orter i Finland. Julgryts-insamlingen har verkställts i Finland sedan 1906.
Frälsningsarmén utför ett socialt och andligt människonära hjälparbete. Vår ledande tanke och paroll är fortfarande: Soppa – Såpa –
Själavård.


