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Fördjupande produktinfo om 

julförsäljningen om man är 

intresserad 

Barnens adventskalender, 50kr/st 

En klassisk adventskalender ritad av Aina Stenberg-Masolle som hör julen till! Årets 

kalender är ett nytryck av kalendern från 1940. 

Den första svenska adventskalendern gavs ut 1934 av Sveriges Flickors Scoutförbund, 

med influenser från Tyskland. Syftet var att genom kalenderförsäljning samla medel till 

flickscoutrörelsen. 

Den första kalendern ritades av Aina Stenberg 

MasOlle, som var en känd sagoboksillustratör av 

bland annat sagoböcker. Den skulle vara ”större 

än den tyska, utan glitter, med tomtar”, som 

beställaren uttryckte det. Adventskalendern fick 

namnet Barnens adventskalender och trycktes 

första året i 10 000 exemplar. Den hade 24 

luckor, en för varje dag fram till julafton. 
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Scouternas almanacka, 130kr/st 

Almanackan är en tradition i tusentals hem och en försäljningssuccé för scoutkårer, 
föreningar och skolklasser över hela landet. Genom att köpa och/eller sälja almanackan 
stödjer du scouting i Sverige och bidrar till att tusentals barn och ungdomar får en 
meningsfull fritid. 
1945 kom Scouternas almanacka ut för första gången! Under de år som gått har 
almanackan hunnit bli en klassiker i svenska hem och skolor – en nostalgitripp och ett 
samlarobjekt. Nästa års almanacka följer traditionen och tar dig med på en härlig resa 
mellan årstiderna. 
 
Idén till almanackan föddes i början av 1940-talet. En av våra scoutledare arbetade 
som lärarinna i småskolan, som ville ha ett pedagogiskt och roligt sätt att lära ut 
almanackan till sina elever. 
I Scouternas almanacka får därför året och årstiderna växa fram med hjälp av bilder, en 
för varje månad. Under åren har landets ledande illustratörer och konstnärer hjälpt oss 
med bilderna som sammanfattar scouternas verksamhet och mötet mellan människa och 
natur. Att få klistra upp den nya månadsbilden på almanackan har varit ett kärt nöje för 
barn i flera generationer. 
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Scouternas ljus i 5-pack, 50kr/ask 

Ljus och askar levereras i lösa kartonger till 24 askar. Ljusen levereras löst packade i 

kartongen tillsammans med ljusaskarna. 

Ljusen är handstöpta kvalitetsljus från VIO Ljusfabrik och brinner 6-7 timmar utan att 

sota eller rinna. De är 25 cm långa. 

Intäkterna från försäljningen av Scouternas Ljus går bl a till fonden för Ljus- och 

Valinsamlingsmedel som förvaltas av Svenska Scoutförbundet. Scoutkårer, distrikt eller 

andra scoutgrupper kan söka bidrag ur fonden för aktiviteter. 

 

Vit bomullsduk, 500 kr 

Duken är en damastvävd duk av bomull och framtagen 
av designern Diana Holstein i samarbete med drottning 
Silvia av Sverige. Tillverkad av "George Jensen 
Damask" i Danmark. Damast är en vävteknik av 
jacquardtyp som kräver särskild damastvävstol som 
åstadkommer mönster med konturkaraktär i väven. 
Mönstret består av Världsscoutrörelsen WOSM:s 
logotyp och Hans Majestäts personliga monogram. 
Duken mäter 162x233 cm och genom att köpa duken 
stödjer du scouting genom World Scout Foundation. 
Tvättas i 60 grader utan mjukmedel 
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Klassiska julkort av Aina Stenberg-

Masolle 

30 kr - Enkla julkort i förpackning om 10 kort med 

fem olika motiv. 

Klassiska enkla julkort av Aina Stenberg-Mas-Olle. 

En förpackning innehåller 10 kort med 5 olika motiv. 

100 kr - Dubbla julkort i förpackning om 10 kort med 

två olika motiv. 

Dessa dubbla julkort säljs i en förpackning om 

10 st, två olika motiv i varje. Det ena kortet har 

en färdigtryckt julhälsning, det andra är blankt. 

Självklart ingår 10 stilrena kuvert. 

 

Värmeljus 

ekologiska i 24-pack, 58kr/ask 
Värmeljus av miljövänligt certifierat palmvax. 

Ljusen tillverkas i Malaysia och tillverkningen är 

RSPO certifierad. 

Förpackning om 24 st. 

Mått: diameter 38 mm 

Vax: 100% stearin av RSPO certifierat palmvax 

Brinntid: ca 4 h 

Aluminiumkopp 


