Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Kære sponsor.
SÅ ER DET TID TIL SPEJDERHJÆLPEN IGEN
Torsdag den 17. september 2020 kl 18-19.30 samler vi ind til projektet ”Inklusion af
alle børn”. Projektets formål er at fremme inklusion i lokalsamfund blandt børn med
udviklingshæmning i Ghana. Se mere på http://www.spejderhjaelpen.dk, Her kan du
læse om Nathan på 12 år, som har autisme. Hverken Nathan eller hans mor troede,
at han formåede at bidrage med noget i dette liv. Hans forældre var flove over ham.
Heldigvis fik både Nathan og hans familie støtte til at forstå og gøre noget ved deres
situation, og i dag er Nathan i snedkerlære, fodboldtræner og tør drømme om en
fremtid hvor han er glad.
Vi samler ind til projektet ved at lave et gå/løbe-løb rundt i Lindevangsparken
Sponseringen foregår på denne måde:
1.
Du fortæller spejderen, hvor mange penge du vil donere pr. omgang.
2.
Du kan MAX komme til at betale 10 x det beløb, du har sagt pr. omgang.
3.
Spejderen løber/går ruten rundt.
4.
For hver gang spejderen har taget en omgang, skal du betale det beløb, I har
aftalt.
5.
Efter løbet bliver der sendt en mail ud til dig, hvoraf beløbet du bedes
indbetale fremgår. Skulle du mod forventning ikke komme af med alle de penge, du
havde forestillet dig, er du naturligvis velkommen til at donere mere ☺

Der står ledere ved hvert hjørne og hjælper pigerne sikkert rundt i parken.
Det er en leder, der noterer, hvor mange gange pigerne når rundt.
Pengene skal efterfølgende betales på konto:
Reg.nr. 1551 – kontonr. 7414129 eller via MobilPay til 94076 (De Grønne
Pigespejdere Frederiksberg)
HUSK at skrive, hvem du har sponseret dvs. spejderhjælp + navn
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ditte Wachs på telefon
29 45 18 87 eller mail: dittew@privat.dk

Mange hilsner og på forhånd tak for hjælpen
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