
Nu är det jul igen!
Hjälptill.nu och Quality Hotel Galaxen

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

JULKLAPP TILL ALLA / ENSAM JULGRAN SÖKER KLAPPAR

För 8:e året i rad har Quality Hotel Galaxen och Hjälptill.nu återigen ett samarbete
mellan Ensam julgran söker klappar och Julklapp till alla.

Inför årets jul kan du som vill bidra, köpa julkort á 50 kr/styck i hotellreceptionen på
Quality Hotel Galaxen.
Vi kommer för gåvobevisen att köpa julklappar till de barn som är i behov och på så
sätt säkerställer vi att barnen får anpassade julklappar.
De som anser sig vara i behov, får fylla i en ansökan så vi vet ålder och kön på barnet.
Observera att vi är ett kontantfritt hotell, men kort går alldeles utmärkt!

Du kan också swisha in din gåva till nr 1233268604 eller till bankgiro 540-9891
(båda går till hjälptill.nu). Märk med "julklapp"

Är du ett företag som vill bidra med entréer, biobiljetter, godis eller dyligt,
vänligen kontakta Martina Bergman på mail: mtina_20@hotmail.com eller ring
Marion Salo på 073-5857513 (båda hjälptill.nu) eller Malin Lundgren 070-330 86 70
(Quality Hotel Galaxen)

Vi tackar ödmjukast dig som vill vara med och bidra!
Tillsammans är vi starka!

När första ljuset brinner står julens
dörr på glänt
och alla är så glada att fira få
advent.

När andra ljuset brinner vi
juleklappar syr och vi bakar kakor
och har ett fasligt styr.

När tredje ljuset brinner är snart
Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär.

När fjärde ljuset brinner vi hämtar
julegran och alla barnen räknar,
dan före dan före dopparedan.

Sen julafton kommer som vi har
väntat på och alla blir så glada att
klappar ge och få.
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