
Julepakker - vær med til at sprede juleglæde 

I Bulgarien er der rigtigt mange familier blandt romaer, som kæmper en kamp for at få dagen og livet 

til at hænge sammen, det gælder både med tøj, mad, job, uddannelse og meget mere.  

Op til juletiden laver vi julekasser med et indhold, som kan hjælpe og glæde i juletiden. 

Modtagelse af julekasser hos familierne mødes ofte af bemærkninger som: 

 Der er noget for os alle sammen, der begynder at ligne jul. 

 Kaffen er til far, shampoo er til mor. Er der noget til mig …. Jaaaa, slik! 

 En pakke til mig?! Tusind tak for at du tænker på mig. 

Pakkeliste for en’ julekasse’ (se også foto), må gerne afleveres i en plastpose: 

 1 kg ris   
 500 g kaffe (malet og i vakuum pakning) 
 1 pose gummi-bamser eller lign.  
 2 pakker frugt eller urtete 
 2 tuber tandpasta 
 2 stk. håndsæbe (ikke flydende)  
 1 flaske håndlotion 
 1 kg pasta 
 3 chokolade-plader 
 1 flaske shampoo 
 2 tandbørster 
 1 deodorant 
 10 pakker papir lommetørklæder 

Det kan lyde af lidt til en julepakke, men det har en stor betydning for 

dem, som ikke har noget. 

Vores internationale kirke har en missionær i Bulgarien, som 

underviser på en skole og som hjælper og støtter de trængte familier 

med alt det, vi kan indsamle og sende derned.  

Vi indsamler også rent og brugbart tøj til alle aldre, men især børn og 

unge. Vil du hjælpe os til at kunne hjælpe de trængte familier i 

Bulgarien, så modtager vi gerne tøj og ’julekasser’ i Greve Frikirke, 

Solhegnet 2, Greve, hver søndag kl. 12 – 14. Julekasser 2018 afleveres 

senest 5. nov. (Tøj kan placeres i carporten, hvis der ikke er åbent). 

Ved spørgsmål eller behov for afhentning, kontakt venligst 

Peter Christoffersen, tlf. 3024 8135.  


