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”Det enda du verkligen äger är det du har gett bort” 
 
Ofta hör man människor berätta om vilken outplånlig inverkan leksakerna och maten från 
Frälsningsarmén har haft på deras liv.   

Vi vet att det också i dagens Finland finns många familjer vars ekonomiska situation är mycket 
ansträngd. Väldigt ofta är det fråga om olycksdrabbade familjer, som förutom ekonomiska 
svårigheter också har många andra problem. Utan tvekan är det barnen i familjerna som lider mest 
i en sådan situation.   

Men det är inte enbart familjer som har svårt att ordna någonting extra till jul. Det finns också 
många äldre och långtidssjuka människor som kämpar med ekonomin. Vi kan bara föreställa oss 
hur glada de skulle bli över en julgåva, över en sak de inte själva har råd med. De som har fått 
uppleva denna glädje glömmer aldrig det som andra har gjort för dem.  
 
Eftersom Frälsningsarméns bankkonto inte räcker till för att finansiera den hjälp som delas ut 
under julen tackar vi Gud för de tusentals människor som ser det som ett privilegium att ge en slant 
till människor i nöd. Dessa bidragsgivare får troligen aldrig veta vilken stor glädje de skänker 
andra, men på något sätt värmer det hjärtat att ge och därför återkommer många och lämnar ett 
bidrag år efter år.  

Våra traditionella julgrytor placeras snart ut igen på gatorna. Tack för att du kommer ihåg att ge en 
gåva till vår insamling. Vi förmedlar din hjälp till dem som behöver den. Min förhoppning är att ditt 
stöd ska värma ditt hjärta, för sist och slutligen är det inte hur rika vi är som är det viktiga. Det enda 
du verkligen äger är det du ger bort.  

I år finns julgrytorna framme under tiden 16−24.12.2010, förutom på söndagen. Under hela 
december kan man även betala in en penninggåva på kontonummer: Nordea 208438−5729, 
referensnummer 8808 eller ge ett bidrag via internetinsamlingen www.joulupata.fi. 
 
Fjolårets insamling inbringade sammanlagt 1 041 208  euro och därtill gavs rikligt med paket till 
julgrytorna. 
 
Tack för att du kommer ihåg julgrytsinsamlingen även i år. 
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