
 
-flot julekurven  

 

Joe det varme hjerte har travlt osse her i 2016 -gennem hele året, 

 da der bliver samlet ind og sorteret tøj/ ting til nybagte familier og 

andre trængende familier m. børn. Ingen skal mangle noget! 

Så går noget til julegaver og resten kommer med på vort sommer/ 

jule loppemarked!   Derfor smid ikke ud, Tænk på os! 

 

Meen først og fremmest er vi dog en julehjælpe gruppe som består af 

frivillige fra hele landet og det er med stor Tak til alle der har hjulpet 

og hjælper det varme hjerte, så vi kan få julen og osse hverdagen til 

at slå til hos de mange familier m. børn!  Om man hjælper med 

stort eller småt, er jo lige godt, for det er helheden og fællesskabet der 

gør at det varme hjerte et til og kan hjælpe. –TAK-  

Donationer modtages på Mobile pay 42 71 19 67 

eller Nordea bank 0679 6277561326 

Besøg vor hjemmeside: www.det-varme-hjerte.dk 

www.facebook.com/groups/detvarmehjerte 

Vor mail: detvarmehjerte@gmail.com 

Kik ind til 

Nisseværksted/ Bazar/ Loppemarked / Juletræsfest på 

Kulturcafe’en, Vigerslevvej 54 B, 2500 Valby (Vigerslev)  

det varme hjerte 

 
 

”det varme hjerte”  er en julehjælpe gruppe, 

 som hjælper med julehjælp til familier/enlige m. børn  

 som ikke har så meget at gøre godt med,  

så alle får en go' jul. 
 

”det varme hjerte” er frivillige hjælper og Vi hjælper 

dem som har brug for en håndstrækning til julen. 

 Vi håber I vil/kan gi’ en hånd med  

  - kom og gi’ hjertevarme!! 

http://www.det-varme-hjerte.dk/
http://www.facebook.com/groups/detvarmehjerte
mailto:haeklund@sol.dk


hvad er det varme hjerte 
 

"det varme hjerte" er frivillige der hjælper med det man nu kan 

-meget eller lidt er osse godt - for alt er en stor hjælp!!  

"det varme hjerte" samler ind gennem hele året for at kunne hjælpe 

familier m børn - som ikke har så meget at gøre godt med, så de alle 

vil få en rigtig go' jul. 

 Derfor holder vi forskellige arrangementer –så som Juletræsfest & 

hobby/ loppemarked o.a. og overskuddet går til vort arbejde med 

Julehjælpen!!!  

 

Jeg (hannetove) har efter et loppemarked –taget kontakt med 

familier/personer som har bedt om anden hjælp end julehjælp, 

måske hos os eller på andre sider og "det varme hjerte" har så hjulpet 

med det vi kunne hjælpe med!!  

  

Ved ansøgning udenfor juletiden sættes 30 kr. ind på vor konto – 

til forsendelse eller benzin -så vi kan bringe hjælpen ud. Det koster 

end del og da vi er frivillige har vi brug for al den hjælp vi kan få !!   

Om det er lille eller stort hjælp så er det som går begge veje  

 Nogle donere ting som vi igen kan bruge til gaver eller sælge på vor 

loppemarkeder på den måde hjælpes man ad!! 

 

DERFOR man ønsker Julehjælp eller anden hjælp,  

eller gerne vil hjælpe til i ”det varme hjerte” 

-så skriv til os på: detvarmehjerte@gmail.com  

Har I derimod ting I gerne vil donere til "det varme hjerte"  

så er I velkomne til at skrive det  på vores Facebook side... 

Vi siger mange Tak for hjælpen* 

hvorfor det varme hjerte  

 

Julen er glædens tid, hvor familien er samlet om juletræet med. 

gaver og lys. En dejlig begivenhed, en aften med julemad, 

julegodter, juletræ, julesange og stuen fyldt med juleglæde. 

Men ikke alle familier/enlige m. børn, kan klare julen økonomisk – 

og Vi i det varme hjerte kan ikke stå og se til– at nogle børn ikke får 

julegaver eller julemad eller ikke ser juleglæden stråle fra lysene på 

et smukt pyntet Juletræ…- Nej ingen skal opleve en dårlig jul!! 

 

det varme hjerte gjorde sit indtog i 2010 i december mdr.  

-da jeg læste om krise og at mange danske familier/enlige m børn, 

ikke kunne få en smule hjælp til julen! Det kunne ikke være sandt 

– at I Vort velfærds Danmark, skulle børn gå i seng sulten og uden 

en julegave, på selveste Juleaften….!   nææee nej…! 
 

det varme hjerte blev dannet sammen med venner fra, mingler/24 

timer en webside på nettet og Vi har sammen fået et stærkt netværk 

a’ dejlige frivillige hjælpere og dem har vi brug for hele året igennem 

Vi fik hjulpet 7 familier m/børn i Julen 2010 og i 2011 klarede vi 

24 familier/enlige m. børn. der blev pakket over 300 julegaver ind 

med flot julepapir/bånd/ til og fra kort på!  Sådan har julehjælpen 

steget år for år og nu hjælper vi mindst 50 familier med Julekurve/ 

Julegaver måske ligefrem med et Juletræ…! 

 

Vi holder Nisseværkstedet i Kulturcafe’en, midt December og der er 

nissetravlhed alle dagen op til Jul og her har vi brug for alle 

hjælpende hænder, til at få pakket ind til familierne Og få 

julehjælpen bragt ud inden Jul! -Så endelig meld dig som frivillig   

For det er dejligt at kunne glæde så mange, det er glæden i sig selv  

Og Nu husker børnene Julen, som en Glædens tid!! 


