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Kære frivillig

Tak fordi du har meldt dig som frivillig til Scleroseforeningens butiksindsamling. 
Koordinatoren for indsamlingen i dit lokalområde vil sætte dig godt ind i dine 
opgaver som frivillig. Du vil få udleveret forskellige materialer af din koordinator, 
som du skal bruge til opgaven:

• Lister over butikker, som skal besøges
• Indsamlermærkat
• Stofnet, kuglepen og registreringsskema for deltagende lokale butikker
• Indsamlingsbøsser m. strips og breve til de butikker, som ønsker at medvirke 
• Stregkodeblokke og klistermærker til REMA 1000 butikkerne i dit område

Praktiske oplysninger
Skal du også hjælpe til med afhentning af indsamlingsbøsser, når indsamlingsperioden er slut, er det 
en god idé at medbringe et stort net, plastiksæk, trolley eller lignende til at transportere de fyldte 
indsamlingsbøsser i, da de fylder en del og – forhåbentlig – vejer meget. Medbring også en god saks 
eller lille hobbykniv til at løsne de strips, som indsamlingsbøsserne er fastgjort med ude i butikkerne.* 

På hjemmesiden: https://scleroseforeningen.dk/hvad-skal-du-gore-i-butikkerne kan du læse mere 
om det, du skal gøre ude i butikkerne, og se en kort film om dine opgaver som indsamler.

Vind fede præmier 
I år kan du som frivillig deltage i Kys Sclerose Farvels konkurrence og vinde fede præmier. 
Førstepræmien er en rejse for to personer til Paris. Andenpræmien er et ophold i Dronningens Ferieby, 
og tredjepræmien er et to dages minicruise til Oslo for fire personer med DFDS. Du får et lod til 
konkurrencen for hver indsamlingsbøsse, du afhenter i butikkerne.

Vil du være med i konkurrencen, er det vigtigt, at du registrerer dig som indsamler inden den 1. juni 
2018. Det er kun dem, der har registreret sig som indsamler på vores konkurrenceside, der deltager i 
konkurrencen. 

Registrer dig som indsamler her: https://d7.scleroseforeningen.dk/butik18

Mange tak for din indsats 
Vi håber, at butiksindsamlingen vil give dig mange gode oplevelser sammen 
med de andre frivillige og de butikker, der støtter indsamlingen. Tak 
fordi du er med til at gøre en forskel for mennesker med sclerose.

Mange hilsner
Holdet bag butiksindsamlingen 
Kys Sclerose Farvel

*  Ifølge våbenloven er det ulovligt at bære kniv på offentligt  
tilgængelige steder, med mindre det sker i et såkaldt ’anerkendelses-
værdigt øjemed’- som f. eks. indsamlinger. Derfor er det vigtigt,  
at du bærer dit indsamlermærkat synligt, så du kan legitimere dig  
som indsamler for Scleroseforeningen. 
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