EUROPÆISK CONVENTION 2024
Hedens Squaredansere

Kæmpe tombola
I forbindelse med, at vi afholder Europæisk Convention den 26. – 28. juli 2024,
vil vi om lørdagen lave en stor tombola.
Det kræver en masse gevinster, derfor begynder vi allerede nu at indsamle præmier.
Det har vi brug for alle medlemmers hjælp til.
Så tænk på, om du har noget du selv kan/vil donere, det skal være nyt og noget du selv kunne
tænke dig at vinde.
Tøj skal der være mærkeseddel på, bøger skal være nye og ulæste, er det noget med en
udløbsdato, skal den mindst være oktober 2024.
Det er også en stor hjælp, hvis du kan skaffe præmier fra butikker, erhvervsdrivende m.m.
Snak f.eks. med frisøren, når du alligevel er der. Alt hvad de giver modtages, der er ikke noget
der er for småt. De mindre/billige præmier bliver samlet i lykkeposer. Mange vil være i tvivl
om, hvad de kan give, forslå noget som de har på lager og/eller et gavekort. Hos frisøren
kunne det være en shampoo. En bilforhandler vil selvfølgelig ikke give en bil; men de har en
flaske vin, som de kan give. Det er helt i orden, at de sætter deres logo/visitkort på.
Alle de præmier du kan opdrive, afleveres løbende på klubaftner til Anne Elisabeth, som
samler dem sammen og lægger i flyttekasser.
Nu skal det jo være en kæmpe tombola, så der bliver en hel del flyttekasser. Har du mulighed
for at opbevare en eller højst to flyttekasser og bringe dem ud til dansestedet lørdag
formiddag den 27. juli 2024, evt. dagen før, så er det en kæmpe hjælp. Flyttekasserne skal stå
tørt, frost- og musefrit.
Der er allerede en flyttekasse der søger logi, den måler ca. 40 * 40 * 60 cm. Den indeholder
nogle malerier, der er lidt større end de 40 cm, så der må ikke sættes noget ovenpå kassen,
den er lukket til.
Det bliver den største størrelse, der bliver en hel del af de helt små flyttekasser, der søger logi.
Udveksling af præmier/flyttekasser på alle klubaftner.
Spørgsmål besvares på rind@youmail.dk eller ring/SMS 5196 7747 til Anne Elisabeth.
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