Hej!
Tusind tak, fordi I vil være med til Bag for BørneTelefonen - årets store bagefest. Vi er
så glade for, at I vil gøre en forskel for børn og unge i Danmark. I er for seje!

I år bager vi i hele oktober
I år afholdes Bag for BørneTelefonen i hele oktober, så I kan i den måned bage og
sælge bagværk, når det passer jer.
Hver en kage, som børnene bager og sælger, er med til at sikre, at vores rådgivere
på BørneTelefonen kan være her og lytte til børn, der er udsat for vold, overgreb,
omsorgssvigt og mobning. Fordi ingen børn skal stå helt alene med deres problemer
– alle børn fortjener at blive hørt.

Bageboksen
Som et supplement til jeres bagning har vi lavet en økologisk bageboks.
Bageboksen indeholder:
• Dr. Oetker Organic Earthy Cocoa Krymmel
• Dr. Oetker Økologisk vaniljesukker
• Dansukker Økologisk sukker
• Dansukker Økologisk brun farin
• Valsemøllen Økologisk Dansk Stenformalet Hvedemel
• Svansø Økologisk kokosmel
• Svansø Konditorens Piske Natural

Husk at afhente bageboks fra d. 26/9 - 8/10
Husk at afhente din bageboks i den Cirkel K, du har valgt som
afhentningssted. Det står i tilmeldingskvitteringen. Er du i tvivl
om hvilken, du har valgt - så skriv til os på
bagforbornetelefonen@bornsvilkar.dk
Mange glædelige bagehilsner
Natalie Ann Harris
Kampagneleder for Bag For BørneTelefonen

Info

Vigtig info til jeres bagesalg
ID-nummer er meget vigtigt
I kan holde jeres Bag for BørneTelefonen-arrangement, når det passer jer. Det
eneste, I skal sørge for, er at have jeres ID-nummer med, når I sælger jeres bagværk.
ID-nummeret finder I i jeres personlige velkomstbrev. ID-nummeret er et unikt
nummer, som meget gerne må noteres på alle indbetalinger til os, så vi kan se, at
bidraget kommer fra netop jeres bagearrangement. På den måde kan vi lave et
diplom med jeres samlede beløb, som I modtager efterfølgende. Det er også det
nummer, I kan bruge, når I snakker med os og gerne vil vide noget om/ændre noget
ved jeres tilmelding – så kan vi let finde jer i systemet!

Brug af Mobilepay til bagesalget
Der kan betales direkte for bagværk til Børns Vilkårs MobilePay nr. 41331, hvis I
gerne vil undgå at skulle tage imod for mange kontanter – og hvis de skriver jeres
ID-nummer på overførslen, så tæller det med i jeres samlede beløb! Husk derfor at
skrive jeres ID-nummer på prisskilte og andet salgsmateriale, så de nemt kan se det.
I kan også bruge de tilsendte QR-koder og hænge dem op som prisskilte. Så noteres
jeres ID-nummer automatisk i overførslen.

Del jeres bageoplevelser!
Vi vil rigtig gerne følge med i jeres bagefest. I må endelig uploade billeder med
#bagforbørnetelefonen #børnsvilkår og #derforbagervi. Ligeledes må I også gerne
tagge os i jeres opslag/story på @bornsvilkar. Derved har vi mulighed for at reposte
jeres opslag i vores story. Vi glæder os til at følge med i jeres bageoplevelser.

Sådan gør I, når I er færdige med at bage for BørneTelefonen
Når I er færdige med at bage for BørneTelefonen, kan det indsamlede beløb sættes
ind på Børns Vilkårs konto i Arbejdernes Landsbank: Reg.nr. 5301 Konto nr.
0000268163 eller via MobilePay til 41331. Husk jeres ID-nummer på indbetalingen,
så kan I få et diplom med jeres samlede beløb, når pengene er sat ind.

Jeres personlige diplom
Når I har afholdt Bag for BørneTelefonen, vil I modtage jeres personlige diplom som
bevis for jeres flotte indsats. På diplomet står navnet på jeres institution/forening og
det beløb, som I har indsamlet. Derfor er det en god idé at sikre, at jeres ID-nummer
kommer på alle overførsler - både på MobilePay og på bankoverførsler - så alt tælles
med. Diplomet kan downloades, når I har indsat pengene med registreret ID-nummer.

Spørg endelig!
Hvis der skulle dukke spørgsmål eller andet op undervejs, er I altid velkomne til at
ringe til os på tlf. 3555 5552, hvor vi sidder klar til at hjælpe mandag-fredag kl. 10-15.
I kan også altid sende os en mail på bagforbornetelefonen@bornsvilkar.dk
eller finde svar på spørgsmålet på børnsvilkår.dk/bag

