
STØT 
anbragte børn 

i Danmark til jul 

Børnehjælpsdagens Julelotteri 2022

Pris 30 kr.

 VIND FANTASTISKE PRÆMIER 

SKRAB 3 ENS  

XXXXXX

Gevinstnummer 

Skrab ved gevinst

Må ikke skrabesKontrolfelt

Der er trykt 550.000 lodder á 20,- kr. efter tilladelse fra

Københavns Politi af 11.08.11 gældende for hele Danmark.

Det er i alt 11.000 gevinster i form af gavekort á 200,- kr.

Den samlede gevinstsum er 2.200.000,- kr.

Regnskabet offentliggøres den 16.06.12.

Julelotteriet sælges fra den 31.10.11 til den 24.12.11 i tæt

3 pakker i skrabefeltet udløser et gavekort på 200,- kr. Der er frit valg mellem

direkte i butikken. Ønskes gavekort til BR-Legetøj eller Matas skal gevinstlodder

indsendes i kuvert til Børnehjælpsdagen med tydligt navn, adresse og tlf. samt

ønske til gavekort, hvorefter gavekort fremsendes til vinderen. Husk at mærke

Gevinstloddet skal indløses senest 14.  januar 2012.

de viste butikskæder. Hos JYSK og Kop&Kande skal gevinstlodder indløses

kuverten med ”BR-Legetøj” eller “Matas”. Gavekortet ombyttes ikke til kontanter. Børnehjælpsdagen,  Øresundsvej  148,  2300 København S

Telefon 3530 9300 - www.bhd.dk - post@bhd.dk

samarbejde med de frivillige børne- og ungdomsforeninger, 

til fordel for Børnehjælpsdagen, der støtter de 15.000 an- 

bragte børn og unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk

Skrab 3 ens og se straks om du har vundet 

3 x   Gavekort på     75.000,- kr. til Albatros  
(1 stk.)

3 x       Gavekort på     25.000,- kr. til Elgiganten 
(2 stk.)

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

3 x    Gavekort på          200,- kr. til JYSK 
(1.500 stk.)

3 x    Gavekort på          200,- kr. til Kop & Kande  (1.500 stk.)

3 x    Gavekort på          200,- kr. til Coolshop (1.500 stk.)

3 x    Gavekort på          200,- kr. til Sportsmaster (1.500 stk.)

Gevinstlodder indløses på www.bhd.dk/gevinst ved at indtaste gevinstnummer.

Lodder med gevinst til JYSK eller Kop & Kande skal indløses direkte i butikken.

Gavekortene kan ikke 

ombyttes til kontanter. 

Alle gevinstlodder skal indløses 

senest den 31. januar 2023.

Julelotteriet sælges fra den 07.10.22 til den 31.12.22. Julelotteriet 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 penge til egne aktiviteter. Læs mere på www.bhd.dk 

Der er trykt 430.000 lodder á 30,- kr. efter tilladelse fra Spillemyndigheden af 0X.0X.22  

gældende for hele Danmark. Den samlede gevinstsum er på 1.330.000,- kr. fordelt 

på 6.008 gevinster. Regnskabet offentliggøres den 30.06.23 hos Børnehjælpsdagen.
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Giv et julelod

til én du

har kær

Der er trykt 550.000 lodder á 20,- kr. efter tilladelse fra

Københavns Politi af 11.08.11 gældende for hele Danmark.

Det er i alt 11.000 gevinster i form af gavekort á 200,- kr.

Den samlede gevinstsum er 2.200.000,- kr.

Regnskabet offentliggøres den 16.06.12.

Julelotteriet sælges fra den 31.10.11 til den 24.12.11 i tæt

3 pakker i skrabefeltet udløser et gavekort på 200,- kr. Der er frit valg mellem

direkte i butikken. Ønskes gavekort til BR-Legetøj eller Matas skal gevinstlodder

indsendes i kuvert til Børnehjælpsdagen med tydligt navn, adresse og tlf. samt

ønske til gavekort, hvorefter gavekort fremsendes til vinderen. Husk at mærke

Gevinstloddet skal indløses senest 14.  januar 2012.

de viste butikskæder. Hos JYSK og Kop&Kande skal gevinstlodder indløses

kuverten med ”BR-Legetøj” eller “Matas”. Gavekortet ombyttes ikke til kontanter. Børnehjælpsdagen,  Øresundsvej  148,  2300 København S

Telefon 3530 9300 - www.bhd.dk - post@bhd.dk

samarbejde med de frivillige børne- og ungdomsforeninger, 

til fordel for Børnehjælpsdagen, der støtter de 15.000 an- 

bragte børn og unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk

Børnehjælpsdagen, Strandlodsvej 7, 2300 København S

Telefon 3530 9300 - www.bhd.dk - post@bhd.dk

Til

Fra

Børnehjælpsdagens 
Julelotteri 2022

Forside

Bagside


