
 

Opdatering og instruktion vedrørende Operation Julegaveregn og Julesagen 
 
 
Hvad sker der lige nu 
Som det fremgår af hjemmesiden, så er der i år to velgørende initiativer i gang med at samle penge 
ind til supplerende julegaver og juleoplevelser til anbragte børn og unge. Begge initiativer har 
FADD ”på sidelinjen” Operation Julegaveregn kender vi i foreningen fra sidste år, hvor der blev 
samlet lige omkring 110.000 kr. ind. Den nye medspiller er Julesagen, der samler ind til 
Mødrehjælpen, Børnenes Kontor og FADD. 
 
Det kan anbefales at kigge nærmere på www.julegaveregn.dk og www.julesagen.dk , her kan man 
læse yderligere om de to initiativer, se fotos, film, pressemeddelelser, ”indsamlingsbarometer”, 
invitationer og meget andet. Det er også værd at nævne, at begge initiativer er aktive på Facebook – 
for eksempel har Operation Julegaveregn friske billeder fra det store velgørenhedsarrangement på 
Københavns Rådhus, der blev afviklet i går. Her deltog FADD også – sammen med Operation 
Julegaveregn, Julesagen og Børnehjælpsdagen. 
 
Overborgmester Ritt Bjerregaard havde inviteret de velgørende organisationer indenfor på 
Københavns Rådhus, hvor der udover husrum blev budt på de berømte rådhuspandekager, Meyers 
Glögg, samvær med gode kollegaer og koncert med Basim – der er kendt fra X-faktor og en af 
Operation Julegaveregns ”ambassadører”. Det var et åbent arrangement for alle interesserede 
københavnere, og der kom mange. Det skal dog nævnes, at mange af de fremmødte kom for at høre, 
se og møde Basim. Der var således ikke ligeså mange repræsentanter fra de mere 
”indsamlingsorienterede” segmenter, som der eksempelvis ville have været, hvis man også havde 
haft en mere moden kunstner på programmet. Så indsamlingsresultatet blev derefter. Men det var en 
god dag, hvor organisationerne benyttede lejligheden til at vise sig frem. Fra FADD deltog Tine 
Theker Stryhn og undertegnede. Formanden fik lejlighed til at takke overborgmesteren for 
invitationen og overrække hende et eksemplar af ”Når man starter med minuspoint”. 
 
Basim er gået til ”ambassadøropgaven” med stor entusiasme og stor interesse. Han besøgte således 
Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg i sidste uge. Her fik børnene en meget stor overraskelse, 
da han pludselig dukkede op til hyggeligt samvær over eftermiddagssaften. I denne uge arbejdes der 
på endnu et institutionsbesøg. 
 
På lørdag afholdes en stor støttekoncert til fordel for Julesagen. Denne holdes på Rådhuspladsen i 
København, fra kl. 11-16, med deltagelse af kendte musiknavne – for eksempel Sys Bjerre, 
Szhirley, Basim, Turbo Weekend, Bryan Rice og mange flere. Konferencier bliver Lars Brygmann 
og Bubber. I løbet af arrangementet vil FADD få overrakt den ”officielle kæmpecheck”. Se i øvrigt 
indbydelse på www.julesagen.dk . Eller kom forbi på lørdag! 
 
 
Resultatet af indsamlingen 
Det er stadig for tidligt at sige noget endeligt om indsamlingsresultatet. Men vi ved allerede nu, at 
der fra Julesagen kommer et godt stykke over 100.000 – hvis altså indsamlingen stopper lige nu. 
Men da det ikke er tilfældet, bliver det meget spændende at se, hvad det endelige resultat bliver, 
efter at ”spurten” nu sættes ind. Operation Julegaveregn melder om stor interesse og mange 
henvendelser, og forventer (et forsigtigt skøn) nok et indsamlingsresultat på linje med sidste års. 
 
 



 

Fordelingen af de indsamlede midler 
De indsamlede midler fordeles så flest mulige får glæde af dem. Dette kommer til at foregå i løbet 
af de kommende 5-6 dage – altså helt frem til den 22. december. Vi er nødt til at trække den så 
langt, for at få de sidste donationer med. Men allerede fredag den 19. december vil de første 
institutioner få besked. Vi er klar over, at der er travlt på institutionerne lige op til jul, og at der 
selvfølgelig er lidt ekstraarbejde forbundet med at skulle foretage ekstra julegaveindkøb. Men 
erfaringen fra sidste jul – hvor undertegnede ringede rundt til de enkelte modtagerinstitutioner, få 
dage før jul – er at det er med glæde at man tager imod den ekstra glædesbringende arbejdsbyrde. 
 
Jeg vil også ringe rundt i år, men da der bliver tale om væsentlig flere penge og dermed 
væsentlig flere modtagere, vil jeg anmode interesserede institutioner om at skrive en mail til 
undertegnede, så vil noget af kommunikationen fra mig/FADD kunne foregå udenfor normal 
åbningstid! Send gerne en mail, hurtigst muligt, hvor følgende fremgår: 
- Institutionens navn 
- Navn på kontaktperson 
- Antal børn – det konkrete antal indskrevne børn, der ansøges om julegave til. 
- Børnenes alder (”gruppevis”) anvend følgende grupper: 2/3 – 5 år, 6 – 12 år, 13 – 17/18 

år. 
 
Kriterier for tildeling af midler 
Den primære målgruppe for indsamlingen er børn i skolealderen – det vil sige børn fra 5-6 år til 15-
16 år. Disse børn vil få omkring 400 kr. pr. barn.  
Desuden vil børn i børnehavealderen – det vil sige børn fra 2-3 år til 5-6 år – kunne få et mindre 
beløb. Formentlig omkring 300 kr. pr. barn. 
 
Det er et krav at pengene anvendes til supplerende julegaver/juleoplevelser til børnene. Pengene må 
godt lægges sammen fra flere børn – så man for eksempel køber en Playstation til fælles glæde for 
flere børn.  
 
Det er et krav at pengene anvendes inden jul, eller umiddelbart efter jul – og så skal der i stedes 
udstedes et ”gavekort” på beløbet, så det enkelte barn ved, at han/hun har noget til gode. Sidste år 
valgte flere at ”udstede gavekort”, hvorefter børnene næsten kunne få det dobbelte for pengene, 
under januarudsalget.  
 
Pengene er indsamlet til børnene, og det er indsamlernes forventning/krav at alle uddelte midler 
bruges til børnenes supplerende julegaver, eller til juleoplevelser. 
 
Institutioner der selv har henvendt sig – det er der allerede mange, der har – vil blive foretrukket. 
Der er stadig tid til selv at henvende sig!  
 
Der vil desuden blive skelet til geografisk placering og institutionstype, når midlerne fordeles. 
 
 
De bedste julehilsner fra 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig 
FADD 
 


