
Årsberetning for
Børneulykkesfonden

 2016



2

Årsrapport 2016 

Indholdsfortegnelse

Kampagner................................................................................................................................................3
	 Årets	Refleksdag......................................................................................................................................3
	 Hej	skal	vi	lege?......................................................................................................................................3
	 Hej	skal	vi	tumle?....................................................................................................................................4
	 Tumletid	i	vand.......................................................................................................................................4
	 Årets	Trafikhelt.................................................................................................................................. .....5
	 Førstehjælp	i	Børnehøjde.......................................................................................................................5
	 Aktive	Generationer................................................................................................................................6
	 Refleksbetjente.......................................................................................................................................6
	 Glød	og	Flamme......................................................................................................................................7
	 BabySikker...............................................................................................................................................7
	 SolSikker..................................................................................................................................................8
	 Tryg	på	nettet	med	Anders	And..............................................................................................................8

Events.............................................................................................................................................................9
	 Centimeter	Maraton...............................................................................................................................9
	 Sej,	Sund	og	Sikker	i	Gentofte.................................................................................................................9
	 Refleksløbet..........................................................................................................................................10
	 Den	Gyldne	Sofus..................................................................................................................................11
	 Danmarks	Superbedste.........................................................................................................................11
	 Bedsteræs.............................................................................................................................................12
	 Bedstedag.............................................................................................................................................12
	 Flying	Superkids....................................................................................................................................13

Indsamlingsaktiviteter......................................................................................................................13
	 Climb	for	Charity...................................................................................................................................13
	 Cykeltur	med	god	stil............................................................................................................................14
	 ”Til	og	fra”-kort.....................................................................................................................................14



3

Årsrapport 2016 

Kampagner
Årets Refleksdag 

Traditionen	 tro	 blev	 der	 den	 sidste	 torsdag	 i	 oktober	
måned	afholdt	”Årets	Refleksdag”.	Børneulykkesfonden	
har	 i	 samarbejde	med	Codan	og	en	 lang	 række	andre	
støttepartnere	 trofast	 afholdt	 denne	 dag	 siden	 2011	
med	det	formål	at	sætte	fokus	på	vigtigheden	i	at	være	
synlig,	når	man	færdes	i	trafikken	i	den	mørke	tid.	Lige	
fra	morgenstunden	blev	der	sat	fokus	på	synlighed	med	
uddelingen	 af	 80.000	 reflekser,	 som	 bObles	 igen	 i	 år	
stod	for	designet	af.	

En	undersøgelse	fra	2016	viser,	at	43	%	bruger	reflekser,	
når	de	færdes	i	mørket,	hvilket	er	det	samme	antal	som	
forrige	år.	Dertil	bruger	77	%	af	børn	i	alderen	0-18	år	
reflekser,	når	de	færdes	i	mørket.	

Hej Skal Vi Lege? 

Børneulykkesfonden	 har	 i	 samarbejde	 med	 DGI	 og	
bObles	 stået	 sammen	 omkring	 kampagnen	 ’Hej	 Skal	
Vi	 Lege?’	 siden	 2011	 og	 har	 hvert	 år	 fået	 utallige	
dagplejere	 og	 institutioner	 i	 bevægelse.	 Bevægelses-
ugen	tager	udgangspunkt	i	at	give	børnene	muligheden	
for	at	gøre	det,	de	er	skabt	til,	nemlig	at	 lege,	hoppe,	
klatre,	slå	vejrmøller	osv.	hver	evig	eneste	dag.	Mange	
undersøgelser	viser	nemlig,	at	børn	nu	til	dags	 ikke	er	
aktive	nok	 i	hverdagen	og	derved	 ikke	bliver	motorisk	
udfordrede,	 hvilket	 kan	medføre	 overvægt,	 inaktivitet	
og	 usunde	 vaner.	 Formålet	 med	 bevægelsesugen	
er	 derfor	 at	 inspirere	 institutionerne,	 børnene	 og	
ligeledes	 forældrene	til	mere	 aktivitet	 og	 bevægelse	 i	
hverdagen	gennem	leg	og	 læring.	Alle	de	 institutioner	
og	 dagplejere,	 der	 deltager	 i	 Bevægelsesugen	 får	 en	
pakke	 med	 bObles	 motoriske	 redskaber	 samt	 hæfte	
med	 inspiration	til	 forskellige	 lege,	der	 skal	 give	mere	
bevægelse	i	hverdagen.	
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Hej skal vi tumle?

For	 første	 gang	 afholdte	 Børneulykkesfonden	 i	
samarbejde	med	FOA,	DGI	og	bObles	kampagnen	”Hej	
skal	vi	tumle?”,	der	er	målrettet	til	børn	i	alderen	1-3	år.	
I	2016	tumlede	næsten	30.000	børn	med	i	vuggestuer	
og	dagplejer	 landet	over.	Kampagnen	har	til	 formål	at	
stimulere	 af	 motorikken	 gennem	 leg	 og	 bevægelse.	
Ifølge	 Sundhedsstyrelsen	 styrker	 bevægelse	 barnets	
motoriske	 evner,	 hvilket	 ligeledes	 påvirker	 barnets	
kognitive,	følelsesmæssige	og	sociale	færdigheder.	

Tumletid i vand 

En	 undersøgelse	 foretaget	 af	 Epinion	 på	 vegne	 af	
Børneulykkesfonden	 viser,	 at	 44	 %	 af	 forældrene	 i	
undersøgelsen	 frygter,	 at	 stranden	 er	 det	 sted,	 hvor	
deres	børn	vil	komme	ud	 for	en	drukneulykke.	Derfor	
har	børn	i	alderen	0-2	år	sammen	med	deres	forældre	
mulighed	 for	 at	 udfordre	 deres	 motorik	 og	 blive	
komfortabel	i	vandet	via	en	ny	kampagne	med	navnet,	
”Tumletid	 i	 vand”.	Kampagnen	blev	 i	2016	 lanceret	af	
Børneulykkesfonden	 i	 samarbejde	 med	 bObles,	 Dayz	
Resorts	og	Matas	for	at	sætte	fokus	på	børns	motorik 
og	 tilvænning	 til	 vand.	 Der	 har	 været	 mere	 en	 500	
deltagere	 til	 Tumletid	 i	 vand-arrangementerne,	 hvor 
Dayz	 Resorts	 for	 hver	 deltager	 donerede	 20	 kr.	 til	
Børneulykkesfonden.	 I	alt	blev	til	det	en	flot	donation	
på	10.220	kr.!	
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Årets Trafikhelt

I	 2016	 blev	 ”Årets	 Trafikhelt”	 igen	 kåret	 som	 en	 del	
af	 kampagnen	 ”Trafiksikkerhed	 i	 Øjenhøjde”.	 Denne	
kampagne	har	 til	 formål	 at	ære	 et	 helt	 specielt	 barn,	
der	har	udført	en	særlig	god	gerning	i	trafikken.		Årets	
Trafikhelt	gives	til	et	barn	i	0.-5.	klasse,	der	har	gjort	en	
forskel	for	andre	i	trafikken.	Denne	flotte	heltegerning	
kan	f.eks.	være	at	dele	reflekser	ud	til	hele	klassen,	følge	
sin	lillesøster	sikkert	i	skole	hver	dag	og	meget	andet.	

Der	 var	 en	 masse	 flotte	 nomineringer,	 men	 det	 blev	
6-årige	Ludwig,	der	løb	med	titlen	som	Årets	Trafikhelt	
2016.	Efter	Ludwig	undveg	en	skraldebil	på	vej	til	skole,	
kontaktede	han	og	hans	 far	 kommunen	og	fik	omlagt	
skraldebilernes	 rute,	 så	 de	 ikke	 længere	 kører	 forbi	
skolen,	når	eleverne	møder	ind.	Ludwig	har	været	med	
til	at	gøre	området	omkring	skolen	og	børnehaven	mere	
sikkert,	og	derfor	vandt	han	prisen	som	Årets	Trafikhelt	
2016.	

Førstehjælp i Børnehøjde 

En	undersøgelse,	viser	at	2	ud	af	3	børn	ikke	kan	ringe	
til	 1-1-2,	 og	 hvert	 tredje	 barn	 i	 børnehavealderen	
ikke	 kan	 tilkalde	 en	 voksen	 i	 tilfælde	 af	 en	 ulykke.	
Derfor	 lancerede	 Børneulykkesfonden	 i	 samarbejde	
med	 Hovedstadens	 Beredskab	 i	 2016	 kampagnen	
”Førstehjælp	 i	 Børnehøjde”	 med	 det	 formål	 at	 lære	
børnehavebørn	 om	 førstehjælp.	 I	 2016	 bestilte	 141	
børnehaver	 læringsmaterialet,	 og	 7334	 børn	 deltog	 i	
aktiviteten.	
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Aktive Generationer 

Danica	Pension	og	Børneulykkesfonden	er	 i	2016	gået	
sammen	 om	 kampagnen	 ”Aktive	 Generationer”,	 der	
sætter	fokus	på	en	mere	aktiv	hverdag	for	børn	og	deres	
bedsteforældre	 samt	 at	 styrke	 samværet	 på	 tværs	 af	
generationerne.	 Formålet	 er	 derudover	 at	 nedsætte	
antallet	af	ulykker	og	skabe	bedre	helbred.	Kampagnen	
består	af	 tre	dele:	 Løbet	Bedsteræs,	prisen	Danmarks	
Superbedste	og	Bedstedag,	som	er	en	kampagnepakke,	
der	kan	bestilles	af	institutioner.

Refleksbetjente 

Forrige	 år	 lancerede	 Børneulykkesfonden	 lærings-
materialet	 ”Refleksbetjente”	 i	 forbindelse	 med	 Årets	
Refleksdag,	 der	 er	 specielt	 rettet	 mod	 børnehaver.	
Refleksbetjenten	 har	 en	 flot	 refleksbetjentbadge,	 hat	
og	refleks,	så	han	let	kan	genkendes.	Refleksbetjenten	
har	en	masse	viden	om	reflekser	og	hjælper	både	børn	
og	voksne	med	at	have	styr	på	deres	reflekser.	Børnene	
lærer	 altså	 om	 vigtigheden	 i	 at	 benytte	 reflekser	
samt,	 hvor	 reflekserne	 skal	 sidde,	 og	 hvornår	 de	 skal	
benyttes.	 I	 2016	 blev	 næsten	 2000	børn	 uddannet	 til	
Refleksbetjent.



7

Årsrapport 2016 

Glød og Flamme

Børneulykkesfonden	har	siden	2013	samarbejdet	med	
Københavns	 Brandvæsen	 om	 læringsmaterialet	 ”Glød	
og	Flamme”,	der	gennem	sjove	lege	og	aktiviteter	lærer	
børnene	om	forebyggelse	af	brand,	og	hvad	man	skal	
gøre,	hvis	der	skulle	opstå	brand.	Læringsmaterialet	er	
let	at	benytte	og	giver	muligheden	for	at	skræddersy	et	
forløb,	der	passer	til	den	enkelte	børnehaves	behov	og	
ønske.		

I	 2016	 kom	 1403	 børn	 gennem	 Glød	 og	 Flamme-
læringsmaterialet,	 hvor	 de	 sammen	med	 Ildelefanten	
bekæmpede	”Glød”	og	”Flamme”,	de	drilske	karakterer,	
der	repræsenterer	 ild	og	brandfare.	Derudover	mødte	
525	seje	børnehavebørn	op	til	Glød	og	Flamme-dagen,	
hvor	de	 skulle	 lære	om	brandsikkerhed	på	en	 sjov	og	
kreativ	måde.	Børnene	fik	både	mulighed	for	at	se	en	
brandbil	 indefra,	 lære	 hvordan	 man	 slukker	 mindre	
brande,	 hvordan	 man	 ringer	 1-1-2	 og	 fik	 læring	 om	 førstehjælp.	 Børneulykkesfonden	 havde	 medbragt	
tegneværksted,	cykelnummerplader	og	læring	om	trafiksikkerhed	med	Villads	fra	Valby.	

BabySikker

I	 2015	 lancerede	 Børneulykkesfonden	 i	 samarbejde	
med	 Dansk	 Sygeplejeråd	 og	 Fagligt	 Selskab	 for	
Sundhedsplejersker	læringsmaterialet	”BabySikker”,	der	
fokuserer	på	børns	motoriske	udvikling	og	forebyggelse	
af	børneulykker.	Læringsmaterialet	giver	unge	forældre	
i	alderen	15-21	år	konkrete	råd	om	barnets	motoriske	
udvikling	og	forebyggelse	af	ulykker.	BabySikker	består	
af	 en	 boks,	 hvori	 der	 er	 informationsmateriale	 og	
sikkerhedsprodukter.	 Ligeledes	 kan	 du	 downloade	 en	
særlig	 udviklet	 app,	 som	 giver	 forslag	 til	 motoriske	
aktiviteter,	små	film,	der	viser	de	forskellige	aktiviteter,	
forslag	til	forebyggelse	af	ulykker,	m.m.	I	2016	var	der	
igen	stor	efterspørgsel	på	BabySikker-pakker.	
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SolSikker 

I	 2015	 gik	 Børneulykkesfonden	 sammen	 med	 Derma	
om	at	sætte	fokus	på	vigtigheden	i	at	beskytte	kroppen	
mod	solens	skarpe	stråler.	Her	var	der	over	33.000	børn,	
der	deltog	 i	 kampagnen.	 	Børneulykkesfonden	gentog	
succesen	sammen	med	Derma	i	2016,	hvor	der	over	al	
forventning	var	omtrent	42.000	børn	i	børnehaver,	der	
deltog	i	kampagnen	og	lærte	om	solbeskyttelse.		

Tryg på nettet med Anders And 

Flere	 og	 flere	 børn	 og	 unge	 bruger	 meget	 tid	 på	
internettet,	og	derfor	skal	de	rustes	godt	på	til	at	surfe	
trygt	rundt	på	nettet.	I	2016	blev	kampagnen	”Tryg	på	
nettet	med	Anders	And”	lanceret	af	Børneulykkesfonden	
i	samarbejde	med	Egmont.	Formålet	med	kampagnen	er	
at	oplyse	børn	og	unge	om	sikkerhed	på	nettet	gennem	
leg	 og	 læring.	 Her	 er	 der	 mulighed	 for	 at	 voksne	 og	
børn	i	fællesskab	kan	få	talt	om	sikkerhed	på	nettet	og	
samtidig	løse	en	masse	sjove	opgaver	med	Anders	And.	
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Events 

Centimeter Maraton

Igen	 i	 2016	 blev	 der	 afholdt	 25	 sjove	 Centimeter	
Maratoner!	 Den	 eventyrlystne	 og	 pandekageelskende	
Rasmus	Klump	løb	med	til	hvert	løb,	og	ham	og	de	andre	
maratonløbere	løb	i	alt	42.195	cm.	Alt	overskuddet	fra	
løbene	gik	ubeskåret	til	 Børneulykkesfondens	 arbejde	
for	at	forebygge	børneulykker	og	gøre	Danmark	til	det	
mest	sikre	 land	 for	børn	sammenlignet	med	resten	af	
Europa.	

Sej, Sund og Sikker i Gentofte

Festivalpladsen	 i	 Gentofte	 var	 igen	 i	 2016	 fyldt	 med	
friske	 og	 glade	 børn	 til	 årets	 Sej,	 Sund	 og	 Sikker	
familiefestival.	 Børneulykkesfonden	 gentog	 succesen	
fra	 sidste	 år	 og	 havde	 i	 samarbejde	 med	 Gentofte	
Kommune	 sammensat	 et	 spændende	 program	 med	
sjove	 aktiviteter	 til	 hele	 familien.	 Familiens	 børn	 fik	
blandt	andet	en	enestående	mulighed	for	at	deltage	 i	
Centimeter	Maraton	med	Rasmus	Klump	og	 i	Pixeline	
Bogstavløbet,	 hvor	 alle	 børnene	 bagefter	 modtog	 en	
flot	 guldmedalje.	 	 Derudover	 bød	 festivalen	 blandt	
andet	på	tumleland,	trafiklegeplads,	byttemarkedet	og	
mulighed	for	at	se	Citybois	optræde.	
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Refleksløbet

I	 forbindelse	 med	 Årets	 Refleksdag	 afholdte	
Børneulykkesfonden	 igen	 i	 år	 ”Refleksløbet”	 i	 sam-
arbejde	 med	 Codan,	 3M	 og	 Gentofte	 Kommune.	 I	
Gentofte	kommune	satte	Børneulykkesfonden	sammen	
med	200	deltagere	fokus	på	sikkerhed	i	trafikken	efter	
mørkets	frembrud.		Men	udover	løbet	i	Gentofte	var	der	
yderligere	 21	 andre	 løbeentusiaster,	 der	 arrangerede	
deres	 eget	 Refleksløb	 og	 ligeledes	 lyste	 mørket	 op.	
Disse	er:

•	 Løb	for	Livet,	Roskilde
•	 Fjordager	Powerwalk,	Odense
•	 Slagelse	Motionsklub
•	 KFUM-spejderne,	Esbjerg
•	 Charlottenlund	Spejdergruppe
•	 Gundsø	gruppe,	Roskilde
•	 Brødeskov	Gruppe,	Hillerød
•	 KFUM	spejderne	Rækker	Mølle,	Skjern
•	 Grevinde	Danner	Spejderne,	Jægerspris
•	 Lykkeshøj	Aktivitetscenter
•	 Det	Danske	Spejderkorps,	København
•	 Niels	Juel	Søspejder,	Svendborg
•	 Skovpavillonen,	Assens
•	 Tjæreborg	Motion,	Esbjerg	
•	 BUDZ	Boot	Camp,	Vejle
•	 Stavgang	Klubben,	Tørring
•	 NUUK	Orienteringsklub,	Nuuk
•	 Aalbæk	Cykelklub
•	 Viborg	Motion	–	Walk	and	talk
•	 Fæstnings	Gruppen	DDS
•	 Østerbo	IF	3,	København
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Den Gyldne Sofus 

Igen	i	2016	fandt	Børneulykkesfonden	en	modig	vinder	
af	”Den	Gyldne	Sofus”,	der	hvert	år	ærer	et	helt	specielt	
barn,	der	har	 foretaget	en	heltegerning.	 I	 samarbejde	
med	 Falck	 søger	 Børneulykkesfonden	 hvert	 år	 efter	
handlekraftige	børn	i	alderen	3	og	12	år,	der	har	gjort	
sig	fortjent	til	at	vinde	Den	Gyldne	Sofus.	
Mange	seje	og	heltemodige	børn	blev	nomineret,	men	
det	blev	11-årige	Marinella,	der	vandt	Den	Gyldne	Sofus	
i	 2016.	Marinella	 kom	 sin	 veninde	 til	 undsætning,	 da	
hendes	hår	sad	fast	i	udsugningslusens	tryk	i	et	spabad	
og	 ikke	 kunne	 komme	 fri.	 Marinella	 tilkaldte	 hjælp,	
hvorefter	 veninden	 blev	 hjulpet	 fri	 og	 heldigvis	 blev	
genoplivet.	

Danmarks Superbedste

For	 første	 gang	 i	 2016	 uddelte	 Børneulykkesfonden	
i	 samarbejde	 med	 Danica	 Pension	 ”Danmarks	
Superbedste”	 som	 et	 led	 i	 kampagnen	 ”Aktive	
Generationer”.	Prisen	uddeles	til	en	bedsteforælder,	der	
har	gjort	en	forskel	i	børnebørns	liv	ved	at	inspirere	til	en	
mere	aktiv	hverdag.	Danmarks	Superbedste	i	2016	blev	
Hanne,	 som	er	Magnus	og	Mathildes	 reservebedste.	
Hanne	 trådte	til	 som	 reserve-bedstemor,	 da	Magnus	
og	Mathilde	mistede	 deres	mormor	 til	 kræft.	Hanne	
formår	 altid	 at	 være	 der	 for	 børnene	 og	 lave	 sjove	
lege	sammen	med	dem,	og	derfor	fik	hun	prisen	som	
Danmarks	Superbedste	2016.	Vi	ser	frem	til	næste	år,	
hvor	endnu	en	Superbedste	skal	kåres!	
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Bedsteræs

Som	 en	 del	 af	 kampagnen	 ”Aktive	 Generationer”	 er	
Børneulykkesfonden	 og	 Danica	 Pension	 gået	 sammen	
om	 løbet	 Bedsteræs.	 Bedsteræs	 er	 et	 løb	 for	 hele	
familien,	 hvor	 både	 børn,	 bedsteforældre,	 forældre,	
onkler	 og	 tanter	 kan	 være	med.	 	Motion	 og	 sjov	 er	 i	
fokus,	når	 familien	sammen	skal	 løbe	distancen	1.000	
meter.	 I	2016	blev	Bedsteræs	afholdt	 i	Gentofte	d.	20	
august.	

Bedstedag 

Den	bedste	dag	er	Bedstedag!	Bedstedagspakken	er	et	
tilbud	 til	 institutioner,	 hvor	 der	 tages	 udgangspunkt	 i	
institutionernes	 egen	bedsteforældredag.	 Bedstedags-
pakken	inspirerer	til	en	masse	sjove	lege	og	aktiviteter,	
som	børn	og	deres	bedsteforældre	 kan	 lave	 sammen,	
og	som	skal	være	med	til	at	øge	bevægelse	og	aktivitet	
på	tværs	af	generationer.	I	2016	deltog	næsten	10.000	
børn	 landet	 over.	 Bedstedag	 er	 en	 del	 af	 kampagnen	
”Aktive	Generationer”.
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Flying Superkids

Børneulykkesfonden	 opfordrede	 sammen	 med	
bObles	 og	 Flying	 Superkids	 alle	 i	 Danmark	 til	 mere	
bevægelse	 og	motorisk	 udvikling	 blandt	 børn.	 Alt	 for	
mange	 børn	 bliver	 i	 dag	 ikke	 udfordret	 tilstrækkeligt,	
når	 det	 kommer	 til	 deres	 motorik,	 og	 dette	 ønskede	
Børneulykkesfonden	 igen	 i	 2016	 at	 gøre	 noget	 ved.	
Derfor	tog	Børneulykkesfonden	med,	da	Flying	Superkids	
rejste	Danmark	rundt	med	deres	show	for	at	indsamle	
midler	 til	 fondens	 forebyggende	 arbejde.	 Udover	
showet	 bød	 touren	 på	 adskillige	 sjove	 aktiviteter	 for	
både	store	og	små:	Bl.a.	KIA	Family	Park,	Safaribane	af	
tumlemøbler,	aktivitetsstationer	og	loungeområde	med	
kæmpekrokodiller	fra	bObles.	

Indsamlingsaktiviteter 

Climb for Charity

Igen	 i	 2016	 besteg	 17	 seje	 erhvervsfolk	 og	 kendte	
mennesker	Centraleuropas	højeste	bjerg,	Mont	Blanc.		
Det	 gjorde	 de	 med	 det	 formål	 at	 indsamle	 midler	 til	
Børneulykkesfondens	 arbejde	 for	 forebyggelsen	 af	
børneulykker.	De	eventyrlystne	deltagere	fik	indsamlet	
358.685	 kroner.	 Alle	 disse	 indsamlede	 midler	 gik	
herefter	 til	 kampagner	 og	 initiativer,	 der	 havde	 til	
formål	at	hjælpe	langtidsindlagte	børn	med	mere	leg	og	
bevægelse	på	de	danske	hospitaler.	
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Cykeltur med god stil 

Livol	 samlede	 igen	 i	 2016	 ind	til	 Børneulykkesfonden,	
og	 denne	 gang	 blev	 det	 i	 samarbejde	 med	
Børneulykkesfonden	 og	Normal.	 Antallet	 af	 børn,	 der	
bruger	 cykelhjelm,	 falder	 jo	ældre	 børnene	 bliver.	 En	
af	 grundene	 til	 den	manglende	 brug	 af	 cykelhjelmen	
blandt	 de	ældre	børn	 er,	 at	 cykelhjelme	 ikke	opfattes	
som	pæne.	Derfor	var	målet	at	få	flere	børn	til	at	bruge	
cykelhjelme	 ved,	 at	 de	 kunne	 designe	 deres	 egen	
smarte	cykelhjelm.	En	cykelhjelm	giver	god	beskyttelse	
mod	hovedskader.	Brugen	af	en	cykelhjelm	kan	nemlig	
reducere	risikoen	for	hovedskader	med	hele	60	%.	For	
hver	 købt	 cykelhjelm	 støttede	 køberen	med	 30	 kr.	 til	
Børneulykkesfondens	forebyggende	arbejde.	Der	blev	i	
alt	 indsamlet	75.240	kr.	til	Børneulykkesfonden	i	2016	
via	denne	indsamlingsaktivitet.

”Til og fra”-kort 

Børneulykkesfonden	 introducerede	 for	 første	 gang	 i	
2016	”til	og	fra”-kort,	som	er	udviklet	i	samarbejde	med	
Kay	Bojesen	Danmark	og	Rosendahl	Design	Group.	Disse	
kort	er	pyntet	med	henholdsvis	Kay	Bojesens	velkendte	
julemand	og	garder.	Prisen	er	25	kr.	pr.	pakke,	hvoraf	10	
kr.	pr.	solgt	pakke	går	til	Børneulykkesfondens	arbejde	
for	forebyggelse	af	børneulykker.	Derudover	går	10	kr.	
til	sælgeren,	mens	de	resterende	5	kr.	går	til	produktion.	
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