TJEN PENGE TIL
HØJRIS RIDEKLUBS VENNER
Sælg LILLEBROR-LODDER
– så tjener du penge til Højris Rideklubs Venner og støtter Børnehjælpsdagen
SÅDAN GØR DU…
Vil du støtte projektet ved at SÆLGE lodder:







Bestil lodder: Send en SMS til Birgit Mørup 20 62 87 95 eller Helle Nygaard 50 84 44 50
med oplysning om antal lodder, du ønsker at modtage til videresalg. Hvis du får
udsolgt, kan du få flere, hvis du ønsker det.
Ikke-solgte lodder: Der er fuld returret på de lodder, som vi ikke får solgt, blot de er i
uskadt stand. Du har ansvaret for de lodder, som du modtager til videresalg.
Ikke-solgte lodder skal returneres til os senest d. 17. maj 2019.
Bortkomne lodder: Bortkomne lodder erstattes eller godskrives ikke, med mindre der
er tale om tyveri/brand, og der kan fremvises en politianmeldelse.
Afregning: Afregning for lodderne sker, når du har solgt dine lodder (eller
tilbageleverer ikke-solgte lodder).

Og så er det ellers med at komme i gang med salget: Sælg til familie, venner, naboer,
skolekammerater, kollegaer osv. osv.
Gadesalg: Hvis du vælger at sælge efter ”dør-til-dør”-metoden, er planlægningen meget
vigtig, så vi kun besøger samme hus én gang. Giv os besked om, hvilke gader, du ønsker at
sælge på 
Lodderne:
Lodderne sælges for 25 kr. pr. stk. og for hvert solgt lod modtager
Højris Rideklub 11,00 kr. og
Børnehjælpsdagen 14,00 kr.
Tidligere har vi solgt 800 stk. lodder, hvorved vi tjente 6.800 kr.
Lad os ”give den gas” i år – og slå vores egen rekord 

Lillebror-lotteriet sælger vi i perioden: 1. april til 17. maj 2019.

Vil du støtte projektet ved at KØBE lodder til dig selv:
 Send en SMS til Birgit Mørup 20 62 87 95 eller Helle Nygaard 50 84 44 50 med oplysning
om antal lodder, du ønsker at købe. Så kontakter vi dig, når lodderne er klar til
aflevering til dig. Lodderne betales ved modtagelse.

Gevinster:
 3 palmer i skrabefeltet udløser et gavekort på 100.000 kr. til Apollo Rejser.
 3 TV-skærme udløser et gavekort på 25.000 kr. til Elgiganten
 3 balloner udløser en gratis entré til en af følgende oplevelsesparker: BonBon-Land,
Middelaldercentret Nykøbing Falster, Bornholms Middelaldercenter, Tivoli Friheden
eller Tivoli København.
 3 Lillebror-hoveder i skrabefeltet udløser en gevinst i form af 200 kr. til køb i én af
følgende butikskæder: Mats, Coolshop.dk, Kop & Kande eller JYSK.
Kåring af bedste sælger
Når Lillebror-lotteri-salget er slut d. 17. maj, kårer vi naturligvis den, som har solgt flest lodder
og vedkommende vil modtage en præmie  Desuden udtrækkes der en vinder af en
præmie blandt ALLE sælgere.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af os:
Birgit Mørup - telefon 20 62 87 95
Helle Nygaard - telefon 50 84 44 50

Vi håber, at I vil støtte op omkring projektet
På forhånd TAK for hjælpen
Højris Rideklubs Venner
Hvad er Børnehjælpsdagen?
Børnehjælpsdagen er en af Danmarks ældste organisationer. Den blev stiftet i 1904 af
filantrop og kommunelæge dr. Med. Johan Niels Gottlob Carlsen, der var meget aktiv i
debatten om fattige børns vilkår i Danmark. Han var en brændende tilhænger af
børnesagsbevægelsen og skrev adskillige artikler og debatindlæg om de elendige kår, som
fattige og forældreløse børn voksede op under på børnehjem og asyler i primært
København.
Carlsen var en effektiv mand. Han holdt møder med byens initiativrige mænd og fik dem
overbevist om idéen i en Børnehjælpsdag. I april 1904 var der stiftende møde i Medicinsk
Selskab i København. Her blev der valgt en Hovedkomité bestående af Johan Carlsen selv
og cirka 30 andre mænd og kvinder med interesse for børnesagen. Hovedkomitéens
vigtigste opgave var afholdelsen af den første Børnehjælpsdag, hvor der skulle samles
penge ind til de fattige børn i København.
Lillebror Lotteriet
I 1926 kom Lillebror Lotteriet til. I dag er det en af landets ældste lotterier. Formålet med
lotteriet var at sikre en god indtjening. Foreninger, korps og institutioner, som dengang kun i
ringe grad nød godt af offentlig støtte, stillede deres arbejdskraft til rådighed, og der blev
dannet lokalkomitéer over hele landet. Det blev hurtigt en stor succes, som mødte stor
opbakning.
Den nye Børnehjælpsdag
Siden år 2000 har Børnehjælpsdagens støtte været rettet mod de ca. 15.000 anbragte børn
og unge i Danmark. En vigtig indtægt til det arbejde er stadig de frivillige børne- og
ungdomsforeninger samt skoleklasser, som sælger Børnehjælpsdagens lotterier. Således
tjener de penge til egne aktiviteter, samtidig med, at de støtter anbragte børn og unge.
Dermed lever konceptet ”Hjælp til selvhjælp” videre og er i høj grad stadig aktuel.

