
Til Henriette og alle andre gode hjælpere! 

Vi er nu et godt stykke inde i december. De mange ”begavede” børn er nu kommet mere end 

halvvejs i gaveoppakningen. Vi har opfordret vores familier til at komme med et lille skriv, hvis de 

havde overskud hertil. Det er der heldigvis nogen, der har!  

I forbindelse med julehjælpsudlevering fik vi derudover rigtig mange mundtlige tilkendegivelser 

om børnenes glæde ved julekalenderne og de MEGET flotte gaver.  

En pige fortæller med stor glæde, om den/de barbiedukker, hun har fået i sine pakker.  

En dreng fortæller om et lille bordskateboard, som han leger meget med. 

En mor fortæller, at i en af gaverne til hendes søn var der et par fodboldstøvler. Fantastisk flot 

gave! 

Det var så dejligt at fornemme, at både små og store, nye og brugte gaver er blevet modtaget med 

taknemmelighed og glæde. 

 

Herunder er det vi har modtaget – lidt redigeret, idet vi har fjernet navne. 

Fra nr. 81 

Hej, jeg havde faktisk i forvejen tænkt jeg ville skrive til jer fordi mine børn er bare mega glade for 

de pakker der kommer fra jer. Det betyder mega meget for mig at se deres ansigter når de åbner 

disse pakker, hver dag når jeg står op er de allerrede klar til at åbne deres pakker fra "julemanden" 

mange af tingene er nogen jeg ikke engang selv ville kunne give den grundet ikke den største 

økomomi  

Tusind tusind tak  

Mvh X, Y og Z 

 

 

Fra nr. 23  
Hej  
Vi vil sige tusinde tak for pakke kaldendern sikke nogle fine gaver, alt er faldet inden for hendes 
smag hun blevet så glad for hver en gave som i meget glad ! Det virkelig givet mig en ro og glæde 
se hende pakke hver og en op da jeg ikke har haft overskud og økonomi til det . Det viser også at 
det behøver ikke være det nyeste fra BR der giver glæde men små fine genbrugs ting giver det 
samme. Sikke en værdig ! Rigtigt god indsats .  
Tak . Rigtig god jul . :-)  
 
 
Fra nr. 61  

Først og fremmest vores dybeste taknemmelighed til alle de mennesker, der har lagt så mange 

kræfter i at forberede Julepakker til vores børn. Deres lykke funklede i øjnene, da de så hele 

gavepakken. De sagde tusind tak til Røde Kors (og alle sponsorer og hjælpere) for sådan en 

behagelig overraskelse. Da jeg spurgte dem, nu har du fået så mange gaver, hvad synes du om 

det? Min ældste pige svarede, når jeg bliver stor, vil jeg også give gaver til fattige/uheldige børn. 

Det var jeg så stolt af at høre. Børns hjerte er så rent og venligt. 

 



Fra nr. 55  

Hej 

I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår . 

Tak fordi i gør sådan et stort arbejde , det varme mig rigtig meget . 

At i tænker på min søn. 

Tak er kun et fattigt ord , men tak herfra. 

 

 

Fra nr. 20  

Disse søndage i december, har har været har særlige for min datter. 

Glæden i hendes øjne, når hun stod op søndag morgen og så pakken på bordet, gjorde mig som 

mor rigtig rørt. 

Alle pakker har vakt glæde og smil, så det har været nogle skønne dage, og en dejlig december, 

som har hjulpet mig med ikke at føle mig som en dårlig mor, bare fordi vi ikke har så mange penge. 

Så 1000 tak til Røde Kors, alle de frivillige og alle sponsorerne. 

Håber i alle får en dejlig jul. 

Mvh. X 

 

Fra nr. 38  

Kære alle I frivillige hos røde kors, og jer som har knoklet for at glæde børnene med kalender / 

advents gaverne. 

Først vil jeg gerne siger jer alle tusind tusind tak for at give mine børn, det som jeg ikke selv havde 

muligheden for           

Jeg har en dreng på 11 år. Han kunne med ord beskrive hvor taknemmelig han er (selvom det også 

kunne ses på hans smil, øjne og bevægelser). Han vidste godt at det i år ikke var råd til 

adventsgaver, og det må siges han blev overrasket. Det var lige før han fik våde øjne. De gaver han 

indtil nu har åbnet, er ting som han blev super glad for. 

Jeg har en dreng på 8 måneder også. Han synes nu at gavepapir og gavebånd er super spændende 

(det skulle også smages på selvfølgelig), hvilket jo er typisk helt små børn          . Men når det så var 

lagt i skraldespanden, fik han stor interesse for sit legetøj. Det er lige nu det bedste at lege med 

synes han. Han fik også sæbebobler sådan nogle har han aldrig set før. Så det var med store øjne 

da han så dem. Han forstår ikke hvor du bliver af når de lander.  

Som mor vil jeg også sige at den glæde og udstråling jeg ser hos mine børn ved den store hjælp og 

næstekærlighed i har givet os som familie, er jeg også ved at få tårer i øjnene. Det betyder 

alverden at se, og jeg vil gerne sige tusind tak for jer      

Glædelig jul allesammen  

Med venlig hilsen 

X, Y og Z 

 

 

 



Fra nr. 17 
Hej Elsebeth.  

Så fik jeg endelig fred og ro til at lave en tilbagemelding   

Her har gaverne virkelig gjort lykke hos både store og små.  

Nøj hvor har der været en sand fornøjelse at se deres glæde og begejstring over gaverne. 

Vi er selv så imponeret over gaverne og deres størrelser. Lille M på 2 år har fået alt fra puslespil, 

perler, bøger til dejligt tøj som leggings, bluser og varm vinterhue   

Især N på 12 var begejstret for billet til svømmehal og en æske Lego   

O og P på 1 har fået perler, bøger, en dukker og biler, strømpebukser og huer   

Er dybt taknemmelig for at dette kunne lade sig gøre.  

Kan aldrig takke jer nok for der store arbejde I yder os familier  

 

Mange julehilsner fra X og Familie. 
 

 

Fra en mor fortalt til Inge K: 

En mor fortæller, at hun og hendes lille datter var på vej hjem i mørket. Pludselig ser den lille pige 
et lys på himlen. "Jeg tror, det er Rudolf mor, han er på vej ud med gaver”. Moren og pigen hygger 
sig med snakken på vej hjem. 
Da de kommer hjem står der en kasse med kalendergaver på bordet (moren har tidligere hentet 
den hos Røde Kors). “Der kan du selv se mor, Rudolf har været her” 
Moren var SÅ taknemmelig. 
 


