
 

 Julförsäljning 2021 
 

Julförsäljningen inbringar viktiga pengar till kåren, så att vi kan fortsätta bedriva bra scouting. 

Försäljningen stödjer scoutkåren för att bedriva en god verksamhet för barn och ungdomar. 

Vi växer termin för termin och är ca 150 medlemmar idag. Vi ser fram emot era beställningar 

och önskar er en god decembermånad med olika härliga dofter och med ljus som kan värma 

ditt hem. 

Det finns också ett belöningssystem för er scouter som försäljare. Alla scouter som säljer minst 

fem produkter, får en present. De som säljer över 1 500 kr får ett presentkort. Vinsten delas 

ut i samband med utlämning av varorna. 

 

Till säljaren: Ta upp beställningar och skriv in dessa på blanketten i slutet av häftet. Ta upp 

betalningen nu eller när du levererar varorna.  

Sista beställningsdagen är torsdag den 18 november.  Beställer gör ni på hemsidan, 

www.paarpscoutkar.se. Gå till Försäljningar, sen julförsäljning så finner ni ett 

beställningsformulär att fylla i. 

Lördagen den 27 november, mellan kl 10 och 12 hämtas de beställda varorna, utom 

korven, på scoutlokalen. Betalning sker i samband med utdelningen, gärna med Swish, 

annars kontant.  

Torsdagen den 16 december, kl 18 till 20 kommer korven att delas ut på scoutlokalen. 

 

Har ni frågor? Kontakta Ann-Sofie, Kicki, Per-Olof, Mia eller Helle. 

 

  

http://www.paarpscoutkar.se/


  



 

 Bingolottos julkalender   
 100 kr 
 

Bingolotto Uppesittarkväll 23/12 
 100 kr 
 

Bingolotto Nyårsbingo 31/12 
 50 kr 
 
 

 
Juletikett 40-pack 65 kr 

Håll ordning på paketen med Scouternas juletiketter i ett 

härligt vintrigt motiv.  

Etiketterna är vikta, har en otryckt insida och ett stansat 

hål för snöre. Säljs i 40-pack. 

Detaljer: 

Mått: 100 x 33 mm 

Papper: Obestruket matt, FSC-märkt 

Stansat hål för snöre (snöre ingår ej) 

 

 

Scouternas ljus 60kr 

5 st handstöpta kvalitetsljus från VIO Ljusfabrik. 

Den perfekta julklappen! En produkt som sprider värme på mer än 

ett sätt. Intäkterna från försäljningen av Scouternas Ljus går bl a till 

fonden för Ljus- och Valinsamlingsmedel som förvaltas av 

Scouterna. Scoutkåren, distriktet eller andra scoutgrupper kan söka 

bidrag ur fonden för aktiviteter. 

Ljusen är 25 cm långa och har en brinntid på 6-7 timmar, utan att 

sota eller rinna. 

  



 

 

 

Amaryllis  

Röd eller vit 90 kr 

 

 

 

Hyacinter 4-pack 75 kr 

 

 

 

Liten Gran 70 kr  

Granen kan skilja sig i storlek och höjd. 

Granen har rot och kan planteras i vas eller i kruka.  

Kommer ej i kruka.  

 

 

 

 

 

 

Kalanchoe, höstglöd 

röd 

25 kr 

 



 



 



 



 

 



Julförsäljning 2021 
NAMN          Summa 

antal 
Bingolottos julkalender  100 kr          
Bingolottos Uppesittarkväll 23/12 100 kr           
Bingolottos Nyårsbingo 31/12 50 kr          
Scouternas ljus 60 kr          
Scouternas juletiketter 65 kr          
Amaryllis röd 90 kr          
Amaryllis vit 90 kr          
Hyacinter 4-pack 75 kr          
Kalanchoe, höstglöd, röd 25 kr          
Liten Gran 70 kr          
1. Julbordet  250 kr          
2. Julens Kalllrökta 250 kr          
3. Kung Prinskorv 250 kr          
4. Tomtens favoriter 250 kr          
5. Nyårsfesten 250 kr          
6. Julgrillen 250 kr          
7. Vardagslådan 250 kr          
8. Nöt Vardagslådan 250 kr          
9. WP Lådan 250 kr          
10. Marieholmskorv Delikatess 250 kr          
11. Jägaren 200 kr          
12. Fredagsmys 200 kr          
Gourmet Duo 120 kr          
Saffran 100 kr          
Jultid 120 kr          

Summa kronor           

Försäljarens namn:________________________________________________________ 

Avdelning:_______________________________________________________________ 

För påminnelse om hämtning! Målsmans e-post:________________________________ Mobilnr:______________________ 


