Børnehjælpsdagens
Lillebror lod 2022
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Gavekort
25.000 kr.

Gavekort
75.000 kr.

Gavekort
1.000 kr.

30 kr.

Lotteriet sælges fra den 25.02.22 - 15.06.22
til fordel for Børnehjælpsdagens arbejde med
at styrke anbragte børn og udsatte unge.
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Skrab ved gevinst

Kontrolfelt
Må ikke skrabes

Skrab alle felterne og se straks om du
har vundet en af de 15.675 gevinster.
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Gavekort på 75.000,- kr. til Albatros

(1.stk)

3x

Gavekort på 25.000,- kr. til ILVA

(2.stk)

3x

Gavekort på 1.000,- kr. til Comwell Hotels (5.stk)

3x

Gavekort på

200,- kr. til JYSK

(1.000.stk)

3x

Gavekort på

200,- kr. til Kop & Kande

(1.000.stk)

3x

Gavekort på

200,- kr. til Coolshop

(1.000.stk)

3x

Gavekort på

200,- kr. til Sportsmaster

(1.000.stk)

Gevinstlodder indløses på www.bhd.dk/gevinst ved at indtaste gevinstnummer. Alternativt
kan du indsende gevinstloddet til Børnehjælpsdagen, Strandlodsvej 7, 2300 København S,
vedlagt tydeligt navn, adresse og telefonnr. Børnehjælpsdagen fremsender herefter din gevinst.
Lodsedler med gevinst til Kop & Kande og Jysk skal indløses direkte i butikken. Gavekortene
kan ikke ombyttes til kontanter. Gevinstlodder skal indløses senest den 15. juli 2022.
3x

Gratis entré til et af nedenstående steder, gældende for en person

Gevinstlod kan indløses ved indgangen til et af følgende steder: • BonBon-Land • Tivoli Friheden
• Tivoli, København
• Bornholms Middelaldercenter
• Middelaldercentret, Nykøbing F.
Entré gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter og skal indløses senest 19. september 2022.
Lotteriet sælges fra den 25.02.22 til den 15.06.22. Lotteriet er et vigtigt bidrag til Børnehjælpsdagens arbejde for
anbragte børn og udsatte unge i Danmark. De foreninger, idrætsklubber og skoleklasser, der sælger lotteriet, støtter
både en god sag og tjener samtidig penge til egne aktiviteter. Læs mere på www.bhd.dk
Der er trykt 350.000 lodsedler á 30 kr. efter tilladelse fra Spillemyndigheden af xx. nov. 2021,
gældende for hele Danmark. Den samlede gevinstsum er 2.913.390 kr. fordelt på 15.675 gevinster
i form af 1 gavekort á 75.000 kr. til Albatros, 2 gavekort á 25.000 kr. til ILVA, 5 gavekort á 1.000 kr.
til Comwell Hotels, 4.000 gavekort á 200 kr. og 11.667 entrebilletter til en gennemsnitsværdi á 170 kr.
Regnskabet offentliggøres den 6. december 2022 hos Børnehjælpsdagen.

Børnehjælpsdagen - Strandlodsvej 7 - 2300 København S. - Tlf. 3530 9300 - post@bhd.dk
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Børnehjælpsdagens
Lillebror ark 2022

Børnehjælpsdagens
Lillebror ark bagside 2022

Børnehjælpsdagens
Lillebror Lotteri 2022
Kære sælger

Kære forældre

Tak for at du sælger Lillebror lodsedler! Når du skal ud
og sælge lodsedler kan det være en god idé at tage
din klubtrøje eller spejderuniform på, så ved køberen,
hvor du kommer fra. Husk at præsentere dig:
“Hej, jeg hedder ...”
Du kan gøre køberen interesseret ved at fortælle:
● At man støtter to gode formål ved at købe lodsedlerne.
Overskuddet fra Lillebror Lotteriet går til fælleskassen
i din forening, klub eller klasse OG til Børnehjælpsdagens
arbejde for de mange børn og unge i Danmark, som er
anbragt i familiepleje eller på børnehjem.
● Børnehjælpsdagen bruger pengene til at flest muligt
anbragte børn og udsatte unge styrkes og støttes, så
de får det bedst mulige liv.
● Hvad pengene skal bruges til hos jer. Det kan f.eks.
være, at pengene skal gå til en rejse eller til nyt udstyr.

Jeres barns forening/klub/klasse har meldt sig til at være
med til at sælge Lillebror Lotteriet. Tusinde tak for det!
Vi håber, at I vil støtte jeres barn med salget, da den
vigtigste opbakning og opmuntring kommer fra familien.
Lillebror Lotteriet sælges til fordel for foreninger,
idrætsklubber og skoleklasser samt Danmarks mange
anbragte børn og unge. Et lod sælges for 30 kr. For hvert
solgt lod, tjener jeres barn penge til deres aktiviteter.
Det vil sige, at jo flere lodsedler, der bliver solgt, desto
større indtjening, og sælgerne bestemmer selv, hvad
pengene skal bruges til.
663 dedikerede foreninger, idrætsklubber og skoleklasser,
har igennem de sidste tre år solgt Børnehjælpsdagens
Lillebror lodsedler og tilsammen tjent over 3,4 millioner kr.

Lillebror Lotteriet sælges i perioden
25.02.22 - 15.06-22.

● At der er mange gevinster i form af gavekort og
entre-billetter til danske oplevelsesparker.

Din indsats gør en stor forskel - held og lykke!

Børnehjælpsdagen

Strandlodsvej 7,

Mange tak for din støtte!

2300 København S.

Tlf.: 3530 9300

Om Lillebror Lotteriet
Lillebror Lotteriet kom på gaden i 1926 og er dermed
Danmarks ældste lotteri.
Oprindeligt var formålet med Lillebror Lotteriet at samle
penge ind til fattige og nødlidende børn i Danmark.
I dag er formålet stadig at støtte op om udsatte børn og
unge i Danmark – bare med en lidt anden indgangsvinkel.
Lotteriet er i dag et vigtigt bidrag til Børnehjælpsdagens arbejde for børn og unge i Danmark, som er
anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller på børnehjem. Derudover støtter Lillebror Lotteriet danske
foreninger, idrætsklubber og skoleklasser. Sælgerne
af lotteriet støtter både en god sag og tjener penge
til deres aktiviteter. Det sker under konceptet ’Børn
hjælper Børn’.
Du kan læse mere om Børnehjælpsdagens arbejde
og om Lillebror Lotteriet på www.bhd.dk.
Du kan også finde os på facebook/bornehjaelpsdagen
og instagram.com/bornehjaelpsdagendk/.

Tak fordi du støtter anbragte børn!

www.bhd.dk

post@bhd.dk

