Välkommen att stödja barn i mörker
Köp CD-skivan

Skivan innehåller sånger från konserten “I Ljuset” skrivna av Johan Fellenius och framförda tillsammans
med Anna Nordgren och Lena Lindström.
Hela överskottet av skivförsäljningen kommer att användas till förmån för lägerverksamhet för barn och
ungdomar som i sjukdom eller olycka förlorat någon eller bägge sina föräldrar.
Så låt oss stödja tillsammans. Passa på att beställa ett par ex så du också kan ge bort den som present när
det är dags till en god vän eller till någon i familjen.
Skivan kostar 100 kr plus porto. 20 kr för porto och emballage.
Anna Nordgren är kontaktperson och ansvarar för beställningar av skivan.
Anna når du på: kontakt@trustwords.se eller på mobil: 073-689 29 94
Pengarna sätter du in på Dramakoopet/Glädjespridarnas postgiro-nummer 491 19 76-1
Märk inbetalning med ditt namn och CD, och hör av dig till Anna med din adress när du gjort betalningen
så skickar vi skivan till dig.
Du kan också betala genom att “Swisha” via mobil-appen till Annas mobilnummer 073 689 29 94.
Skicka sedan ett sms eller maila henne din adress så hon vet vart hon ska skicka skivan.
Skivan kan även hämtas mot sedvanlig betalning på följande platser:
Stockholm - Kontakta Johanna Selling på tel. 070-422 21 30, Cecilia Fellenius på tel. 073-565 89 51,
Anna Nordgren på tel. 073-689 29 94
Norrköping - Vaxkupan på Drottninggatan 25. Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14, Tel: 011-23 81 33

“I ljuset” - stödkonserter för barn som mist
I ljuset är ett projekt som startades 2013 av Dramakoopet/Glädjespridarna.
Tanken med projektet är att hjälpa barn som har mist en förälder eller anhörig.
Det vill säga ett barn i mörker.
Det vill vi göra genom att anordna konserter där vi genom musik och sång, teater och dans gestaltar de
känslor och tankar som vi möter när vi befinner oss i vårt sorgearbete.
Våra konserter och musikframträdanden, “I ljuset”, ska belysa det som händer när vi mister någon av våra
föräldrar och också visa på att det finns möjligheter att gå vidare tillsammans för att läka de sår som bildas
inom oss. Vi hoppas på detta vis också kunna hjälpa till att uppmärksamma denna bortglömda sorg.
Tanken är att “I Ljuset”-konserterna kommer att pågå frekvent. Du kan också tillsammans med din
sånggrupp, skola, kör eller dansgrupp medverka tillsammans med oss för att genomföra en minnesvärd
“I Ljuset”-konsert på din hemort.
I samband med våra framträdande och stödkonserter kommer frivillig insamling och även företagssponsring att göras till förmån för lägerverksamheten för barn och ungdomar som har mist sina föräldrar.
Genom lägren vill vi erbjuda barnen/ungdomarna en bild av värme, mjuk glädje och samhörighet med
andra i liknande situation. Att fokus inte ligger på det psykologiska utan på upplevelsen av små äventyr i
fin natur och att få prova på lite nya saker och fritidsaktiviteter, innebär inte att stöd finns för samtal om
sorgen närhelst på dygnet om så önskas under lägret.
Tillsammans skapar vi också nya berättelser, dansar eller kanske rent av spelar in dom. Vi samtalar om livet,
våra framtida drömmar och ingen är för liten eller för stor.
Alla ska få bli hörda och tagna på allvar. Vi finner nya kamrater. På sikt förhoppningsvis de som sedan blir
våra verkliga och pålitliga vänner.
Vill du hjälpa till och göra en stödkonsert eller vill du delta som volontär i lägerverksamheten.
Hör av dig till Anna.
Anna når du på: kontakt@trustwords.se eller på mobil: 073-689 29 94

