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En Julkonsert till Vrigstad
På fredag inleder Jonas Sandwall och FOLK årets En Julkonsert-turné med en spelning i Vrigstads
Pingstkyrka. Det blir stämningsfull musik och konserterna bidrar också till att fler barn får trygghet i
en osäker värld, genom Erikshjälpens arbete.
– I år är det åttonde året som jag tillsammans med gruppen Folk är ute i advent och spelar. Att göra det med
Erikshjälpen som fokuserar på barns rätt i världen är för oss ett både naturligt och tryggt val, säger Jonas
Sandwall.
Årets gästartister under En Julkonsert-turnén är Peter Hallström och Jenny Wahlström, också känd som A
treehouse wait.
– Det är fantastiskt att så många härliga musiker och sångare vill samarbeta med oss på Erikshjälpen och
använda sina talanger till att ge barn trygghet. Det kommer bli härliga konserter där besökarna får uppleva
riktig julstämning och samtidigt ges möjlighet att vara med och göra världen lite bättre. Ett bättre upplägg
på en julkonsert är ju svårt att hitta, säger Samuel Åhl på Erikshjälpen.
Under konserterna kommer besökarna få möjlighet att vara med och hjälpa familjer som flytt från sina hem i
Syrien. Tillsammans med partnerorganisationen Medair ger Erikshjälpen syriska flyktingar i Libanon möjlighet till hälsovård. I Syrien stöttar Erikshjälpen Adras arbete för att ge barn en trygg skolgång.
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Turnéplan En Julkonsert 2016
18 nov 19.00 Pingstkyrkan Vrigstad
19 nov 19.00 Equmeniakyrkan Växjö
20 nov 18.00 Pingstkyrkan Falköping
25 nov 19.00 Pingstkyrkan Habo
26 nov 19.00 Missionskyrkan Gnosjö

27 nov 18.00 Nimbuskyrkan Öckerö
2 dec 19.00 Betelkyrkan Ljungby
3 dec 18.00 Allianskyrkan Jönköping
4 dec 18.00 Arken Värnamo

www.enjulkonsert.se

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar i ett 20-tal länder, inklusive Sverige.
Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd kämpar Erikshjälpen för att
barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Basen för arbetet är gåvor från
privatpersoner och intäkter från Erikshjälpen Second Hands cirka 60 butiker.
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