
 

LODSEDDELSALG 2019 

 

Alle spejderpiger SLAL sælge 10 lodsedler! 

De penge, vi tjener ved lodseddelsalget, går til vores daglige spejderarbejde hos De 

grønne pigespejdere i Hedensted. 

MEN 

Ved at hjælpe med salget af lodsedler kan du få en gave – afhængigt af, hvor mange lodder 

du sælger. Se oversigten nedenfor. 

Lodseddelmøde torsdag d. 4. april kl. 16.30-19.15 

- Vi starter og slutter på Kastaniehøj.  

- Spejderne skal have uniform og tørklæde på (hvis haves) og må gerne medbringe 

mobiltelefon. 

- Spejderne får aftensmad på Kastaniehøj. 

- Spejderne får rute og kort tildelt. Store og små bliver sat sammen i sælgerteams. 

- Lodseddelmødet erstatter de almindelige spejdermøder denne torsdag. 

- OBS: Når man kommer til lodseddelmødet, så registreres man automatisk for at have 

solgt de første 10 lodder. Deltagelse i lodseddelmødet giver udelukkende 10 solgte 

lodder – hvad enten man har været på en rute, hvor der er blevet solgt 7 eller 35 

lodder. 

- Vi håber, at nogle forældre vil hjælpe med at køre pigerne ud på ruterne kl. 16.30.  

I skal ikke melde det, men bare møde op  

 

Når du sælger lodsedler: 

- Bær din uniform og dit tørklæde synligt. 

- Når I ringer på folks dør, skal I sige: ”Vi kommer fra De grønne pigespejdere, vil I 

være venlige og købe en lodseddel”. Fortæl gerne, at købet støtter vores 

spejderarbejde og bl.a. gør det muligt for os at komme mange med på sommerlejr. 

- VIGTIGT, at I står med 4-5 lodsedler i hånden (salgsstrategi). 

- Det er vigtigt, at I er venlige, OGSÅ hvis folk IKKE vil købe en lodseddel. 

- Lodsedlerne koster 25 kr. pr. stk. 

- Ønske alle en god dag, når I går igen. 

Flere lodder kan fås ved gruppeleder Mette til torsdagsmøderne på Kastaniehøj. Mette 

kan desuden kontaktes på 6138 0672. 

Senest d. 23. maj skal penge og lodsedler, som du ikke har fået solgt, være afleveret til 

din leder (medmindre du har en særlig aftale). 

God fornøjelse med salget! 

 

 



 

Oversigt over, hvilke gaver du kan være ved for at have solgt lodsedler 

 

Salg af 10 lodsedler: 

”Pigespejdermug + foldbar pigespejderhårbørste” eller ”spejderhalsedisse” eller ”proud to be scout-

armbånd” 

 

 

 

Salg af 20 lodsedler: 

Du kan vælge en jubilæums halsedisse eller et ”Veninde-kløver til halskæde/armbånd” 

 

 

 

 

 

 

Salg af 35 lodsedler eller mere:  

Du kan vælge ”Pigespejder t-shirt (grå eller lilla)”  eller ”Pigespejder-foldekniv”  

HVIS du sælger mere end 40 lodsedler, må du kombinere ovenstående valgmuligheder passende 

til antal solgte lodsedler. 


