TJEN PENGE TIL
UDFLUGT, LEJRTUR ELLER
ANDEN AKTIVITET
Sælg de populære Til og Fra-julekort
for Danske Hospitalsklovne
Tjen op til 23 kr.
pr. solgt
pakke

TIL:
FRA:

TIL:

Hospitalsklovne støt
ter indlagte bør n.
l, nærvær og en hånd
at holde i er hospitalsmed, når livet er svæ
rt. Købet af dette kort
ores arbejde på land
ets børneafdelinger.
Pris 10 kr.

FRA:

Det er let at sælge julekortene
for Danske Hospitalsklovne, fordi:
• folk vil gerne støtte sagen
• alle har brug for Til og Fra-julekort
• der er flotte gevinster

VEND OG
LÆS MERE

Klasser kan nemt sælge
Til og Fra-julekort med skrabelod
Vi håber, du vil formidle materialet til klassens repræsentanter eller forældre
•	Ingen investering for klassen – vi afregner først, efter kortene er solgt.
Salgsperiode: 15/9-31/12 2021.
•	Kortene er i pakker med 5 stk., som sælges for 50 kr. Klassen kan tjene op til 23 kr.
pr. solgt pakke.
•	I har også mulighed for at bestille med returret, hvis I er usikre på, hvor mange
pakker I kan sælge. Så kan I returnere eventuelle usolgte pakker.

En god oplevelse
Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra skoleklasser, som
tidligere har solgt for os:

5.A fra Munkekærskolen i Solrød solgte
sidste år julelotteri for Danske Hospitalsklovne.

“Det har været en
fornøjelse at sælge og
opleve folks positive
indstilling”

Klasserne tjener penge til deres aktiviteter og støtter samtidig Danske Hospitalsklovnes arbejde på landets børneafdelinger. Hospitalsklovnene giver smil, glæde og en hånd at holde i, når livet er svært.

KORT INFORMATION:
Salgsperiode: 15/9-31/12 2021
Salgspris: 50 kr. for en pakke med 5 stk. Til og Fra-julekort med skrabelod. Prøvekort vedlagt.
Fortjeneste til klasserne:
• UDEN returret 23 kr. pr. bestilt pakke
• MED returret 15 kr. pr. solgt pakke
LÆS MERE PÅ:
danskehospitalsklovne.dk/skrabelotteri eller på Støtforeningen.dk. Eller ring til Støtforeningen.dk på
27 15 55 99 / 40 63 55 99, som tager sig af alt det praktiske i forhold til bestilling og udsendelse.

