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Center glæde sig over succes med Ønsketræet.
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Ønsketræet med sin pynt….
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Vi er jo gennem Rotary hele tiden opmærksomme på den store humanitære
indsats, der ydes i den store verden. Her
tænker jeg på End Polio now, rent vand og
masse andre højt profilerede aktiviteter,
men der er også behov for at støtte lokalt.
Jeg vil godt opfordre til, at vi i denne julemåned ikke glemmer at støtte, men så
kunne det være lokalt, som eksempelvis
ved at støtte Ønsketræet
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er vel overstået

Fordeling af gaverne
Alle ønskerne på de små farvestrålende
sedler på træet blev opfyldt inden sidste
dag sidste år, og også i år ser det ud til at
over 400 personer, heraf mange børn, får
en meget velkommen og uventet julegave. Alle modtagere er godkendt til julehjælp af forskellige hjælpeorganisationer.
Der er hvert år meget fine eksempler på
den gavmildhed, giverne udviser. Eksempelvis to 10-12 årige drenge, der sammen
med deres mor opfyldte et ønske på et xbox spil. Da de syntes, at det var synd
kun at give et spil, kom de efterfølgende
med 12 spil hjemmefra, der blev hæftet
på gaven.

viser i december stor gavmildhed.
Atter i år kan Rotary-klubberne i Næstved
og Suså i samarbejde med Næstved Stor-
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Også fra de organisationer, der indsamler
ønskerne og fordeler gaverne, er der eksempler på den meget store gavmildhed,
eksempelvis et håndklæde-ønske, der blev
til to lækre badehåndklæder + en shampoo.
"Vi føler virkelig grund til at udtrykke en
stor tak for, at ØnskeTræet også i år er

Klik på album for at
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Se Ravis tale ved
assembly 2015

My Rotary

blevet mødt med så stor interesse og gavmildhed",
siger Charlotte Clante fra Næstved Rotary Klub på
vegne af de 4 klubber, "de mange gaver har medvirket til at skabe en bedre julestemning i mange
hjem".
Et ønsketræ er et juletræ, hvor den traditionelle
julepynt er udskiftet med små kort med ønsker fra
børn i lokalområdets mindre bemidlede familier. Kortene er indsamlet af forskellige organisationer som f.eks. Holsted Kirke, Sct. Jørgens Kirke,
Frelsens Hærs Krisecenter, Varmestuens venner og
Kornbakken, Mødrehjælpen og SAM-X og Dansk
Flygtningehjælp.
På kortene er skrevet et ønske i prisklassen 100200 kr. og ideen er så, at man kan tage et kort fra
træet, køber den ønskede gave i en af butikkerne i
Storcenteret, få den pænt pakket ind og hæfte
kortet på pakken, så den bliver afleveret til det
barn, der har ønsket gaven. Giveren er anonym,
men man må gerne skrive en hilsen på kortet.
Gaverne afleveres hos ønsketræernes ”vogtere”,
som passer på dem, indtil medlemmer af de arrangerende Rotary-klubber kort før jul sørger for at
børnene får deres ønskegaver.

Sådan gør man
1. Find en Rotary klub, der har et ønsketræ
(Søg på Google eller læs lokalaviserne)
2. Find Ønsketræet
3. Tag en seddel fra træet
4. Køb en gave (100-200 kroner)
5. Pak gaven ind – skriv evt. et kort
6. Aflever gaven i kundeinformationen i Næstved
Storcenter sammen med sedlen fra træet
Her hentes gaverne af rotarianere og fordeles til de
organisationer, der har kontakten til modtagerne.
Herved fastholdes fuld anonymitet. Giver og modtager kender ikke hinanden, ligesom Rotary heller ikke
har kendskab til de involverede personer.
Vil du vide mere om hvordan man får etableret et
Ønsketræet, så kontakt
Charlotte Clante 30 53 33 11 cc@km.dk,
Peter Breer-Mortensen 20 29 53 13
p.breer-mortensen@mail.dk
eller Claus Schroll 20 83 41 25 schroll@stofanet.dk
Alle i D1480 ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Ideen til ønsketræer blev fostret af Virum Rotary
Klub, der i julen 2007 opstillede det første
ønsketræ på Teaterpladsen i Lyngby Storcenter. Det blev en stor succes og Virum Rotary Klub
har fortsat traditionen hvert år siden. Men andre
klubber f.eks. Hørsholm Rotary Klub, Store Heddinge Rotary Klub og Frederiksberg-Falconér Rotary
Klub har sidenhen stillet ønsketræer op.
I Næstved er det et godt samarbejde mellem Rotaryklubberne i Næstved, Sankt Peders Næstved
Østre og Suså, der har bevirket, at Ønsketræet år
efter år såt i Næstved Storcenter og kan glæde en
masse personer.
Måske kan ønsketræerne brede sig yderligere ud
over hele landet i 2016.
Hvordan gør man så helt praktisk, når man vil glæde andre i denne juletid
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