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Kære medlem af Den Danske Forening 

 

 
Der er mange restriktioner og foranstaltninger, der skal overholdes for at beskytte os mod Corona-

infektion. Det gør det vanskeligt for os at afholde vores traditionsrige arrangementer, og vi har derfor 

besluttet at aflyse dette års juletræsfest og julebanko. 

 

December og jul er for de fleste af os forbundet med hygge, glæde og forventninger, hvilket vi i Foreningen 

gerne vil bidrage lidt til – på afstand. 

Derfor laver vi i år en online julekalender for børn, hvor der hver dag i december - indtil juleaften - vil være 

en gave på højkant til en heldig vinder. 

De voksne er ikke glemt og for dem vil der være en online adventskalender. Der kan vindes gavekort hver 

af de fire adventssøndage.  

 

Lodsedlerne til Julekalenderen består af en kuvert med 24 numre og koster € 10 pr. stk. Det udtrukne 

nummer og dagens gevinst offentliggøres hver dag på Foreningens hjemmeside www.ddflux.com og på 

vores Facebook side. Der vil være tøjdyr, Lego, Playmobil og meget mere. 

 

Adventskalenderen består af en kuvert med 12 numre og koster € 10 pr. stk. På de fire søndage i advent vil 

der være mulighed for at vinde et gavekort på € 50 til enten Dania, Café Nordbo, Den Grønne Oase eller 

LuxZenZone v/Pernille Kjellmann. Vindernummeret offentliggøres på Foreningens hjemmeside 

www.ddflux.com og på vores Facebook side. 

 

For at deltage i julekalenderen og/eller adventskalenderen skal du indbetale € 10 pr. kalender til 

Foreningens konto: BCEE LU18 0019 1000 4951 6000 

Husk at angive antal af henholdsvis jule- og adventskalender vi skal sende til dig, ligesom det er vigtigt, 

at du medsender din adresse. 

Indbetalingen skal være på Foreningens konto senest den 20. november 2020.  

 

Vi udsender lodsedlerne jule- og adventskalenderne den sidste uge i november. 

Sammen med din kalender får du information om, hvordan og hvor du kan afhente en eventuel gevinst. 

 

Vi ønsker alle held og lykke og en rigtig god december. 

 

  Den Danske Forening 
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