
I år kan ert företag sprida 
skratt och glädje bland barn 
och unga i Sverige. 
 
När samhället stänger ned, 
när lamporna på fritidsgården 
släcks och när vaktmästaren 
låser porten till skolan och 

går på julledighet – då finns vi där. Och gör julen till 
barnens högtid. IOGT-NTO-rörelsen ordnar hundratals 
aktiviteter runt om i landet för de barn och unga som 
inte kan, eller vill, vara hemma under julen. Och de är 
tyvärr många. 
 4–5 barn i varje skolklass lever i familjer där minst 
en vuxen har ett riskfyllt drickande. Många av dessa 
barn känner oro, inte glädje, när jullovet närmar sig. 
 Förra året anordnade vi 271 aktiviteter som 
nådde över 10 700 barn och unga. Från julpyssel 
och pepparkaksbak till LAN och filmkvällar. Vit jul-
aktiviteterna, som arrangeras av lokala eldsjälar inom 
IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund, var utspridda i 77 
av Sveriges kommuner.
 Nu vänder vi oss till er som företagare med 
förhoppningen om att ni vill ge en julgåva och bidra till 
att fler barn och unga får ett jullov fyllt av glädje och 
gemenskap. 

Bidra till kampanjen på www.vitjul.se
• Skänk en gåva.
• Utmana en konkurrent.
•  Sprid kampanjen via LinkedIn och/eller Facebook 

och ge fler möjlighet att engagera sig.

Som företagsgivare får ni: 
• Diplom. 
•  Tack-banners för hemsidor, intranät, Facebook m.m. 
• Plats på vår hemsida.
• En personlig kontakt och ett tack från oss till er. 
•  Del i en tackannons i IOGT-NTOs tidning Accent 

(upplaga: 30 000 ex).
•  Ett välkomstbrev med information om vår 

verksamhet, effekten av vårt arbete samt situationen 
för barn och unga kopplat till vuxenvärldens 
drickande. 

Men viktigast av allt är vetskapen om att ni har bidragit 
till att fler barn fått skratta under julen och att 
de kanske tack vare detta känner större hopp och 
tillförsikt inför framtiden.
 Ni kan bidra till att julen blir precis så ljus och 
underbar som den borde vara. Med ert stöd blir det här 
en riktigt fin jul för våra barn! Tack!
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Har ni frågor kring kampanjen, givande eller något annat ni vill ta upp med oss? Kontakta: 

Patrik Haggren – företagsansvarig Vit jul  patrik.haggren@vitjul.se • 0721-74 80 10


