
Kære lærer, 

Som aftalt sender vi dig her en eller flere indsamlingsbøtter, som I kan have stående i klassen under 

Omvendt Julekalender.  

Vi vedlægger fire plakater, som I kan hænge op i klassen. De viser nemlig, hvordan I med jeres indsamling 

kan gøre en forskel for verdens børn.  

Tre måder at indbetale på: 

1) Digitalt: Uanset om du har valgt digital indsamling eller ej, kan du nemt overføre beløbet fra bøtten

til os via den digitale indsamlingsside omvendt.sosbornebyerne.dk (først aktiv fra november). Følg

instruktionerne på siden for at oprette klassens indsamling og overfør beløbet fra din egen konto

eller MobilePay til klassens indsamling. På den måde kan eleverne følge med i, hvor meget de og

resten af landets elever har indsamlet.

2) Banken: Tag eleverne med i banken, men vær opmærksom på, at det ikke er alle banker, der tager

imod kontanter, hvorfor det kan være nødvendigt at åbne indsamlingsbøtten derhjemme og overføre

pengene via netbank eller MobilePay. Husk dit fulde navn, skolens navn og klasse.

Indbetalinger til bankkonto sker på: Reg. nr: 4183 Konto nr: 10096316

3) Netbank eller MobilePay: Du kan åbne indsamlingsbøtten derhjemme og overføre det samlede

beløb fra din egen konto eller MobilePay til SOS Børnebyerne. Indsamlingsloven kræver blot, at der

er minimum to personer til stede, når bøtten åbnes. Husk dit fulde navn, skolens navn og klasse.

Indbetalinger til MobilePay sker på telefonnummeret: 46622

Når du skal indbetale det indsamlede beløb til SOS Børnebyerne, er det meget vigtigt, at du husker at 

skrive skolens og lærerens navn på bankoverførslen. Ellers kan vi ikke se, hvor donationen kommer fra. 

BEMÆRK: Fristen for indbetaling er fredag den 13/1 2023 

Læs meget mere om indsamling på www.sosbornebyerne.dk/omvendtjulekalender/saadan-samler-i-ind 

Vi vil ligeledes løbende informere om indsamling og indbetaling på mail. 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive til os på omvendt@sosbornebyerne.dk. 

Tusind tak, fordi I samler ind til verdens forældreløse og udsatte børn.  


