Hej alle sammen –
Nu nærmer vi os årets hyggeligste tid – JULEN - efter et langt, sejt forår og en sommer, hvor vi hele
tiden har haft Covid-19 hængende som en sort sky over os, og nu igen hvor 2. bølge raser.
Desværre har vi af samme grund ikke mulighed for at lave juleshow i år, som vi har gjort de
foregående år – og dermed heller ikke det store lotteri, som vi plejer.
MEN Højris Rideklubs Venner har fundet på en anden måde at julehygge for jer på - I år har vi,
sammen med vore sponsorer, lavet en

JULEKALENDER

hvortil alle klubbens medlemmer og pårørende kan købe lodder.
Bag julekalenderens ”låger” er der hver dag flotte gaver fra mange af klubbens sponsorer og fra
Højris Rideklubs Venner.
Gaverne har en værdi på mellem 80 og 1.500 kr. pr. stk.
Der trækkes mindst en vinder hver dag i perioden fra d. 1. til d. 24. december.
Hver søndag i advent udtrækkes en vinder af et gavekort på 500 kr. til en af vore leverandører og
en vinder af en adventsgave.
Den første gave udtrækkes 1. søndag i advent – d. 29. november 20.
Hvert lod har 1 vinderchance frem til d. 24. december, hvor ALLE lodder lægges tilbage i puljen
igen, og deltager i den store ekstra juleaftenstrækning.
Lodder kan købes fra d. 5. november 2020 og frem til d. 23. december 2020.
Hver dag offentliggøres vinderen på HJRKs facebookside.
Lodderne til julekalenderen koster:
• 50 kr. for 2 lodder
• 100 kr. for 5 lodder
• 500 kr. for 30 lodder
Der sælges max. 1.500 lodder til lotteriet.
Der er ikke noget max. antal for, hvor mange lodder, man kan købe.

➔

Sådan køber du lodder til JULEKALENDEREN:
Beløbet, som du ønsker at købe lodder for, betales via MobilePay – 32474 - hvor du i tekstfeltet
skriver dit navn og tlf.nr.
Derefter vil du i løbet af kort tid modtage besked med billede af dine lodder som kvittering.
Afhentning af gevinster aftales med den enkelte vinder.
Har du spørgsmål til JULEKALENDEREN, er du velkommen til at kontakte Karin på SMS 2144
8648 eller mail karin.lindved@hjrk.dk.
Overskuddet af julekalendersalget går til Højris Rideklubs Venners arbejde, hvor fokusområderne
er: Elevafdelingen, elevhestene og ridefysioterapien.
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