
 
 
 
 
Ærede tabler, 
Julegavekonvojen er et velgørenhedsprojekt som Ladies Circle og Round Table i Tyskland etablerede i 
2001.  
 
Projektet indsamler julegaver, der bliver uddelt til fattige og trængende børn i bjergregioner, 
afsidesliggende og svært tilgængelige områder børn i Rumænien, Moldavien, Ukraine og Bulgarien. 
Børnene er typisk børn på børnehjem, sygehuse, botilbud for handicappede, børnehaver og skoler. Ofte 
er det den eneste julegave de får. 
 
Hvordan deltager du? 
1. Pak en skotøjsæske med gavepapir om indeholdende 

eksempelvis: 
• Legetøj, terning- og kortspil, klistermærker, yoyo’er, 

bamser, legetøjsbiler, tennisbolde osv. (Det må godt 
være PÆNT brugt legetøj – men giv ikke noget, du ikke 
selv vil modtage). 

• Børnetøj, huer, vanter, sportstøj osv. Det må være både 
nyt og brugt men pænt og velholdt tøj. 

• Tandbørster, tandpasta, vaskeklude, hårbørster eller lign. 
toiletartikler. 

• Male- og tegneredskaber, malebøger, skoleartikler, 
penalhuse, reflekser (til skoletaske, cykel eller tøj). 

• Slik, slikkepinde, bolcher. 
• Pung, kalender, dagbog osv. 
• (Men ikke nødder eller chokolade, elektronisk legetøj, dansksprogede bøger og spil og legetøj 

med alt for krævende anvisninger og instrukser) 
• Kvalitet før kvantitet – hellere færre gaver med flere ting i end mange gaver. 

 
2. Print label, der udfyldes og klistres på pakken med angivelse af: 

• Junge (dreng) / Mädchen (pige) 
• Aldersgruppen 3-6 år, 6-10 år eller 11-15 år (der mangles ofte gaver til aldersgruppen 11-15 år) 

Overfør 20 kr. pr. pakke/gave til reg. 0542 konto: 0000403981 eller via MobilePay til 42 55 88 
32 (Kia P. Krøyer) senest d. 15.11.2018. Angiv din klub og antal gaver i overførslen.  
Beløbet går til dækning af udgifter til vejafgift, told og benzin i udlandet samt indsamlingstilladelse i 
Danmark. Transporten er sponsoreret af henholdsvis Redoffice Kontorsupermarkeder ved Maya 
Koustrup og DSV A/S i samarbejde med Slinkert Logistics. 
 
Gaven indleveres indenfor perioden 1. november – 15. november 2018, hos: 
  
 Redoffice Kontorsupermarkeder Kokkens vinhus 

 Håndværkervej 1 
 9000 Aalborg C 

Søren Frichs vej 3 
8000 Aarhus 

Hovedvejen 102  
2600 Glostrup 

 Høegh Guldbergsgade 19a 
 8700 Horsens 

Hvidkærvej 52 
5250 Odense SV 

Peter Bangs Vej 74  
2000 Frederiksberg 

 Toldbodgade 7 
 8900 Randers C 

Ro's Have 13 
4000 Roskilde 

 

 Sjællandsgade 12 
 7100 Vejle 

  

 
Se mere i Facebookgruppen ”Julegavekonvoj” og kontakt 
styregruppen via julegaver@rtd.dk ved spørgsmål. 
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