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VI SKAL STÅ SAMMEN
- OGSÅ I JULEN
Kære erhvervsdrivende i Fredericia
Julen står for døren, og det samme gør forskellige juleaktiviteter og arrangementer. Det er en tid, som
mange ser frem til, hvor fællesskab og hygge i den grad kommer til udtryk. Desværre er det ikke alle,
der har mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer. Udsatte borgere og økonomisk trængte
børnefamilier kan opleve julen som en særligt svær tid, når kulden trænger sig på, og der ikke er råd
til julegaver og den søde julemad. Heldigvis er der mange hjertevarme organisationer og frivillige, der
tilbyder julehjælp. De er med til at sprede den gode stemning og hjælpe de udsatte igennem en svær
tid.
I år står vi alle overfor en ny udfordring. Coronaepidemien har sat sine spor i det danske samfund,
og de nationale restriktioner, der skal beskytte os alle mod smitten, begrænser os i at være tætte og
deltage i store festlige arrangementer. Vi skal øve os i at være sammen på en ny måde – i et fællesskab
på afstand. Epidemien har desværre også betydet, at flere har mistet deres job. Mange familier er
presset på økonomien og kan få brug for en ekstra håndsrækning, hvis der skal være råd til julemad og
gaver. Derfor forventer vi, at der kommer et øget pres på ansøgninger til julehjælp i år.
I Fredericia ønsker vi, at alle får mulighed for at tage del i julens festligheder. Derfor vil vi gerne sende
en opfordring til byens erhvervsdrivende om at støtte de lokale indsamlinger til julehjælp 2020.
Vi ved godt, at mange af jer også er ramt økonomisk. Derfor går denne opfordring til jer, der har
mulighed for at yde et økonomisk bidrag – småt som stort. I kan hjælpe de forskellige organisationer
med at gøre en forskel, så flere får mulighed for at opleve den magiske julestemning. Det er nu, vi skal
stå sammen og vise, at Fredericia er en by med hjerterum.
Sådan gør du
For at hjælpe jer den rigtige vej ind, har vi oprettet en side med nyttige informationer omkring
julehjælp. Her finder I også en liste over de forskellige lokale bidragsydere, som I har mulighed for at
støtte. Siden finder I her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/julehjaelp-i-fredericia
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