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Tjen gode penge ved at sælge Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2015, 
der støtter anbragte børn og unge i Danmark

Velgørende lodder giver penge 
til klub- og foreningskassen

Nyt træningstøj, klubudstyr, stævner eller udenlandsrejser. Der kan være mange ønsker – 
og dermed udgifter – forbundet med et aktivt fritidsliv. 

Derfor vælger tusindevis af børn og unge fra lokale foreninger og idrætsklubber hvert år at 
gå på gaden med Børnehjælpsdagens Lillebrorlodder. Med den rette indsats kan et lodsalg 
nemlig få fælleskontoen til at bugne:

I 2014 tjente 450 foreninger, klubber og skoleklasser på landsplan i alt 2,4 millioner kroner 
ved at deltage i Lillebror Lotteriet. Dragør Boldklub løb med titlen som ’bedste sælger’ – 
her blev de unge spillere næsten 37.000 kroner rigere.

Vær med fra start 
Tilmelding til dette års Lillebror Lotteri er mulig netop nu via Børnehjælpsdagens hjemme-
side: www.bhd.dk. Det koster ikke noget at bestille lodder. For hvert solgt lod til 20 kroner 
(fast salgspris) modtager foreningen eller klubben 8,5 kroner. 



De deltagende foreninger og idrætsklubber kan selv vælge hvor meget tid, de vil afsætte til 
lotteriet. Salget skal blot finde sted i perioden den 26. marts til 17. maj 2015. 

Overskuddet fra Lillebror Lotteriet går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og 
unge, der bor på en institution eller hos en plejefamilie i Danmark. Foreningslivets unge 
sælgere tager dermed et socialt ansvar, mens de tjener penge til egne aktiviteter.

Børnehjælpsdagen er en upolitisk hjælpeorganisation, der har stået bag Lillebror Lotteriet 
siden 1926. Læs mere om lotteriet og tilmelding som sælger på www.bhd.dk

Foto øverst:
Spillerne fra Dragør Boldklub blev topsælgere i Lillebror Lotteriet 2014. De tjente helt præ-
cist 36.720 kroner ved salg af de traditionsrige lodsedler.

Fakta om Lillebror Lotteriet

•	Lillebror Lotteriet bliver solgt i perio-
den 26. marts - 17. maj 2015.

•	Lodderne bliver solgt over hele landet 
af børn og unge, der er tilknyttet en 
forening, klub eller skoleklasse.

•	Et Lillebrorlod sælges for 20 kroner 
heraf går 8,5 kroner til foreningen, 
klubben eller klassen.

•	Børnehjælpsdagen har stået bag Lille-
bror Lotteriet siden 1926.

Fakta om Børnehjælpsdagen

•	Børnehjælpsdagen er en landsdæk-
kende og upolitisk hjælpeorganisation, 
stiftet i 1904.

•	Børnehjælpsdagen arbejder – hver dag, 
året rundt – for de anbragte børn og 
unge i Danmark.

•	Børnehjælpsdagen støtter bl.a. de an-
bragte børn med særlige oplevelser og 
events, som kan styrke deres selvværd 
og kompetencer.

•	H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor 
for Børnehjælpsdagen.

•	Læs mere på bhd.dk og på 
facebook.com/bornehjaelpsdagen

For yderligere oplysninger, kontakt:
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