Kære forælder
Støt dit barn i salget af Lillebror Lotteriet 2021
Dit barns idrætsklub / forening / skoleklasse har valgt at sælge Børnehjælpsdagens Lillebror
Lotteri 2021. Det er vi rigtig glade for – og vi håber på din opbakning som forælder.
Gennem lodsalget får klub- eller klassekassen nemlig tilført penge, som f.eks. kan gå til
fælles aktiviteter, udstyr, materialer, udflugter mv. Mere præcist er fortjenesten op til 15
kroner pr. solgt Lillebrorlod (salgspris 30 kroner).
Alene over de sidste tre år har 850 dedikerede foreninger, idrætsklubber og skoleklasser
tilsammen tjent over 3,6 millioner kroner ved at sælge Lillebror-lodderne.
Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn
og udsatte unge i Danmark. Det er børn, som vokser op i plejefamilier eller på børnehjem
– og som dermed ikke kan bo sammen med deres far og mor.
Dit barn er altså med til at gøre en stor forskel – både for sin egen klub / skoleklasse og for
en udsat gruppe af børn i det danske samfund. Det er en flot indsats, som vi alle kan være
stolte af og som har stor betydning.
Corona-sikkert lodsalg
I Børnehjælpsdagen har vi stor tillid til, at de deltagende foreninger / skoleklasser finder
bæredygtige og kreative salgsmetoder i en tid med Corona. Som organisation opfordrer vi
naturligvis til, at alle overholder myndighedernes gældende anbefalinger og restriktioner.
Vi har i løbet af 2020 set mange gode eksempler på Corona-sikkert lodsalg – f.eks. gennem
online platforme eller afgrænset salg kun til nærmeste familie/vennekreds.
Vi håber meget, at du / I vil støtte jeres barn i salget.
Vi ved, at den vigtigste opbakning og opmuntring kommer fra familien.
•
•
•

Læs mere om organisationen Børnehjælpsdagen: www.bhd.dk
Læs mere om Lillebror Lotteriet og lodsalget: www.bhd.dk/lotterier
Se kort video om vores arbejde for anbragte børn i Danmark: www.bhd.dk/video

Efter trykning af lotteriet er salgsperioden, på grund af Covid-19, med tilladelse fra
Spillemyndigheden, forlænget fra sidste salgsdag den 6. juni til sidste salgsdag den 4. juli
2021.
Lillebror Lotteriet 2021 må sælges i perioden 27. februar – 4. juli over hele landet.
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