
 

Tänd ett ljus 
 
Pay it forward - Skicka vidare på svenska, är en film som kom för ungefär tjugo år 
sedan. Den handlar om en ung pojkes sätt att tackla en skoluppgift, ”Att förändra 
världen”. I filmen får man följa hur pojkens idé att ge någon en god gärning, där 
mottagaren istället för att tacka skickar vidare uppdraget till tre nya personer - ett 
slags kedjebrev med tjänster, växer till ett nationellt fenomen.  
  
I jultider påminns vi om vad som är viktigt i livet, och vare sig vi tror eller inte så 
innebär denna tid ofta att vi stannar upp, tänder ljus och reflekterar. Aldrig ger vi så 
mycket av vårt överflöd till välgörenhet som vid julen. Aldrig ger så många av sin tid till 
att hjälpa sin nästa som vid julen. Vi påminns om att vi behöver medmänsklighet även i 
vår tid. Solidaritet är att dela med sig en smula av sitt hjärta. 
  
Vi kristdemokrater brinner just för detta - att tända ljus, att bygga tillsammans! Vi vill 
fortsätta utveckla det ”frivilliga Sverige” där välgörenhetsorganisationer, 
hjälporganisationer och lokalt föreningsliv hjälps åt i samhällsgemenskapen. De är en 
viktig grundsten för samhället. Det offentliga kan inte se alla behov som finns och 
hinna vara med överallt. Därför måste vi hjälpas åt. I Gävleborg kan vi räkna upp 
många goda exempel på hur dessa ideella krafter, det vill säga människor, skickar 
vidare av sin tid, omsorg och kärlek till andra som behöver det. Härbärget i Gävle, 
Julklappshjälpen i Hudiksvall och Gemensam jul i Edsbyn är några fina exempel. 
  
Låt denna jul bli till en tid av inspiration och förnyad framtidstro. Låt denna jul bli den 
julen då du tänder ett ljus, Pay it forward. Låt denna jul bli en påminnelse om hur det 
kan födas en stor förändring ur det till synes lilla. Tillsammans kan vi tända ett ljus som 
lyser upp en väg framåt för Gävleborg. 
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