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Sådan gør du:

1. Find en skotøjsæske og fyld den med  
ting og sager til din valgte aldersgruppe. 
Aldersgrupperne er hhv. drenge og piger  
i alderen 3-6 år, 6-10 år og 11-15 år. 

2. Pak gaven ind og sæt gavemærkat  
på. Mærkaterne kan printes fra vores  
hjemmeside: julegavekonvoj.dk.

3. Aflevér gaven hos dit lokale indleverings- 
sted.

4. Send 20 kroner på Mobilepay 202431 for 
hver pakke du afleverer. Pengene går blandt 
andet til brændstof og vejskatter. 

Giv en julegave,  
der ikke skal byttes

I Rumænien findes der stadig børn, som ikke 
får en eneste julegave. Fordi de er fattige, 
forældreløse eller på anden måde udsatte. 
Julegavekonvojen giver dig mulighed for at 
hjælpe. 

Vi sørger for, at børnene får flotte julegaver, 
som bliver afleveret til børn, på børnehjem, 
hospitaler, handicapfaciliteter, børnehaver 
og skoler i de fattigste og mest fjerntliggen-
de egne i Rumænien. Ofte er pakken fra  
Julegavekonvojen den eneste julegave,  
barnet får, og vi vil meget gerne tage dine 
pakker med! 

Hvem står bag?

I Julegavekonvojen arbejder alle frivilligt. 
Julegavekonvojen er et velgørenhedsprojekt, 
som Ladies Circle og Round Table i Tyskland 
startede i 2011. Danmark har været en  
del af projektet siden 2016, og herhjemme 
organiseres konvojen af en frivillig forening. 

Foreningens formål er udelukkende at glæde 
så mange trængende børn i Rumænien som 
muligt. 

Følg os på Facebook eller besøg vores  
hjemmeside: Julegavekonvoj.dk

Julegaven må indeholde:

Når du udvælger ting til pakker til  
Julegavekonvojen, er det vigtigt, at du er  
opmærksom på, at tingene er pæne, rene 
og i god stand. Selv om børnene er fattige, 
vil de også helst have en Barbiedukke med 
begge ben - eller tøj, der ikke er slidt hul på.

Vi opfordrer til, at du putter en god blanding 
af 4-5 ting i hver pakke, så æsken er fyldt - 
og der er lidt forskelligt. 

Det kunne for eksempel være: Legetøj, 
terninge- og kortspil, bamser, legetøjsbiler, 
bolde, børnetøj, tandbørster, hårelastikker, 
smykker, male- og tegne-redskaber, skole- 
artikler mm.

Julegaven må ikke indeholde: 

• Elektrisk legetøj/batterier. 
• Dansksprogede bøger. 
• Spil og legetøj med alt for krævende  
 anvisninger og instrukser.
• Tøj og legetøj, der er gået i stykker   
 eller ikke er intakt
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