Månadsbrev november 2020

Bästa vänner,
November är en mörk och dyster månad, men julen närmar sig och med den kommer ljus och glädje.
För mig personligen betyder julen glädje och gemenskap men jag vet att alla inte känner likadant. Det
finns många som är ensamma, det finns familjer vars ekonomi inte tillåter julklappar till barnen eller
ens mat på bordet. Vi kan med gemensamma krafter hjälpa dessa människor att få en lite trevligare
högtid.
Du hinner ännu packa matpaket eller julklappar. Senast 20.11 önskar vi att paketen/klapparna finns
hos någon av våra frivilliga insamlare eller hos Hoppets stjärna i Närpes eller Vasa. Noggrannare
anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi
Penninggåvor till julpaketinsamlingen tar vi emot fram till 31.12. Dessa betalas till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet med meddelandet
”Julpaket”. Man kan också betala via MobilePay till numret 60594. Du som är sponsor för en individuell
familj/barn och vill ge en julgåva, kom ihåg att skriva familjens/barnets namn i meddelandefältet när
du gör inbetalningen (använd inte referensnummer då).
I Hoppets stjärnas omgivning finns det många som sprider glädje året om, vi har ett kontaktnät med
många hjälpande händer. Alla frivilliga insamlare, alla eldsjälar och alla andra som på olika sätt hjälper
oss att hjälpa dem som har det svårt. Tack för att ni finns! Vår verksamhet vore mycket mindre om det
inte vore för er alla. Vi har frivilliga insamlare som tar emot varudonationer hemma på sina gårdar. Det
finns olika grupper som samlar in material och packar babylådor. Vi har dem som hjälper till i vårt
packeri och många flitiga damer som syr och stickar. Er tid och ert engagemang är guld värt och vi är
mycket tacksamma att ni finns. Tillsammans gör vi skillnad!
Om du som läser detta känner att du vill hjälpa till så finns det många olika sätt. Man kan bli sponsor
och månatligen stödja olika projekt eller bli givare och stödja vår verksamhet sporadiskt. Man kan bidra
med olika varudonationer och göra inköp i våra second hand-butiker. Man kan starta en egen
insamling, t.ex. i samband med sin bemärkelsedag, ta med oss i sitt testamente, uppmana vänner att
packa julpaket eller delta som frivillig i vår dagliga verksamhet. Man kan öppna upp sitt garage och
samla in varudonationer från vänner och bybor, antingen året runt eller kanske bara ett veckoslut
ibland. Man kan berätta om vår verksamhet, prenumerera på vårt månadsbrev eller dela våra inlägg
på sociala medier. Man kan sticka filtar eller sy väskor, ordna välgörenhetsevenemang eller bidra med
sin kunskap och expertis genom olika pro-bono uppdrag. Vi uppskattar alla gester, stora som små.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer.
Tack för att just DU finns! Kom med och sprid julglädje tillsammans med oss, din hjälp är viktig!
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