Kære piger og forældre
Du / jeres datter har sagt ja til at sælge lodsedler i De grønne pigespejderes landslotteri. I år går en del af pengene til en
klatretur i trætoppene! Pigerne lærer at tage ansvar for deres egen lille ”forretning”, samt det initiativ det kræver at
komme ud over sin egen privatsfære – hvilket er nyttigt ift. alt mellem fremlæggelser i skolen til på sigt jobinterviews .
Lodsedlerne kan sælges til alle - hvis man sælger på vejen eller andre steder, skal man følges med en anden spejder og
altid sælge i uniform, fordi rigtigt mange har været spejdere og vil gerne støtte alt det gode, man får ud af det.
Pengene for salg af lodsedler skal afleveres til Seleste senest ved sidste møde onsdag d. 17. maj i en pose eller
kuvert med spejdernavn og beløb skrevet på eller alternativt på mobilepay 22999407 (til Birgitte Hvass Miller). Forældre,
hjælp gerne jeres datter til at få afregnet til tiden og på den rigtige måde. Bemærk, at hvis et lod er skrabet er det solgt.
HVIS du ikke mener at kunne sælge de lodder, du har fået, skal de afleveres til Seleste hurtigst muligt og senest 17.
maj, ellers må du selv sørge for at sælge eller betale for lodderne.
Generelt:
Salgsperioden for landslotteriet er den 15. marts til den 15. juni 2017, og hver lodseddel koster 25 kr. Lodsedlerne er
skrabelodder, dvs. at man straks kan se, om man har vundet. Gevinsterne er gavekort til findminrejse.dk, Spejdersport,
Føtex, Fætter BR og Matas.
Hvad bruges pengene til ?
Pengene går til landsdækkende aktiviteter som Pigespejderevent og til gruppen. For hver solgte lod går 12 kr til
gruppen. Der vil være en præmie for flest solgte lodder – biograftur for 2 personer, og for hver 10 lodder man sælger, får
man et Helleruplund-lod, hvor man d. 17. maj har mulighed for at vinde fine spejder-præmier.

