
Julegaven må indeholde:
•	 Legetøj,	terninge-	og	kortspil,	yoyo’er,
 klistermærker, bamser, legetøjsbiler,  
 tennisbolde osv. 
• Børnetøj, huer, vanter, sportstøj, 
 udklædningstøj osv. Det må være både nyt  
 og brugt, men skal være pænt og velholdt.
• Tandbørster, tandpasta, vaskeklude, 
 hårbørster, hårelastikker, smykker,  
 tørklæder og lignende.
• Male- og tegneredskaber, malebøger, 
	 skoleartikler,	penalhuse	og	reflekser	osv.
• Slik, slikkepinde, bolcher mv.
• Punge, notesbøger, dagbøger osv.

Julegaven må ikke indeholde: 
• Elektrisk legetøj/batterier.
• Dansksprogede bøger.
• Spil og legetøj med alt for krævende       
 anvisninger og instrukser.

For at dække transport- og bompengeomkostninger 
beder vi om en donation på 20 kr pr. julegave. 
De kan overføres på mobilepay: 817070

Send julegaver med Julekonvojen til udsatte 
børn i Østeuropa.

Hvad er Julegavekonvojen:
Julegavekonvojen er et velgørenhedsprojekt, som 
Ladies Circle og Round Table i Tyskland startede 
op i 2001. Danmark har været en del af projektet 
siden 2016.
Formålet med julegavekonvojen er at dele jule-
gaver ud til trængende børn i fjerntliggende og 
landlige områder i Østeuropa. 
Julegavernegaverne gives til børn på børnehjem, 
hospitaler, børnehaver og skoler. Børn med et 
handicap, er hørehæmmet eller blinde. 

Målet er at dele julegaver ud til så mange børn som 
muligt, så vi alle kan opleve julens specielle magi.
Derfor er det vigtigt, vi sammen får samlet en 
masse julegaver ind. 
Julegaverne, skal have en ca væredi af 75 kr. og 
pakkes pænt ind i en standard skotøjsæske. Udenpå 
sættes en mærkat, hvor man kan se, hvilket køn og 
hvilken alder julegaven passer til.

Mærkaterne	findes	på	bagsiden	og	på	
julegavekonvojens Facebookside.
På	bagsiden	finder	du	også	indsamlingsstederne.	

Hvis man ønsker at være med til at gøre en forskel, 
men ikke i form af julegaver, modtager Julegave- 
konvojen også gerne penge donationer.



Indsamlingsstederne:            
Indlevering mellem 1. - 14. nov

   Aabenraa:	Redoffice,	Scanoffice,	Tøndervej	74
   Aalborg:	Redoffice,	Scanoffice,	Håndværkervej	1
   Aarhus:	Redoffice,	Scanoffice,	Søren	Fichsvej	3
   Brande:	Tina	Søndergård	-	20731058
   Esbjerg: Pernille Slinkert - 60950051
   Frederiksberg: Kokkens vinhus, Peter Bangs Vej 74
   Frederikshavn: HjulmandKaptain, Havnepladsen 7
   Glostrup: Kokkens vinhus, Hovedvejen 102
   Herning:	Redoffice,	Scanoffice,	Industrivej	Syd	11
   Hjørring: Ingvardsen Spedition Aps, mandovej 1-4
   Holbæk:	Redoffice,	Scanoffice,	Gl.	Ringstedvej	33
   Holstebro:	Redoffice,	Scanoffice,	Lægårdsvej	91
   Horsens:	Redoffice,	Scanoffice,	Høegh	Guldbergs	gade	19A
   Kolding:	Redoffice,	Scanoffice,	Vejlevej	359
   Kalundborg:	Mette	Bang	-	28722133
   Korsør:	Annika	mathiasen	-	20265739
   Lyngby/Søllerød: Micosoft, Kanalvej 7
   Maribo: Redoffice,	Scanoffice,	Vesterbrogade	57
   Nykøbing Sj: Stine	Sille	Valentin	-	23989791 
   Nærtved: Sandie	Rosenkilde	-	30135925
   Odense SV: Redoffice,	Scanoffice,	Hvidkærvej	52
   Randers: Cathrine Demuth - 28256866 
   Roskilde:	Redoffice,	Scanoffice,	Ro’s	Have	13
   Slagelse: Redoffice,	Scanoffice,	Holbækvej	8
   Svendborg:	Redoffice,	Scanoffice,	Ole	Rømers	Vej	63
   Thisted:	Redoffice,	Konpap	Industrivej	20
   Tønder: Torvets Pølser, Torvet 9
   Vejle: Redoffice,	Konpap,	Sjællandsgade	2
   Viborg:	Redoffice,	Konpap,	Vognmagervej	10
   Vojens: billigEmballage.dk, Farvegården 2


