Clowner utan gränser
– förmånstagare för
Springslanten 2017
Clowner utan Gränser är en ideell organisation
som arbetar för att sprida skratt, hopp och
drömmar till barn som lever i extrem utsatthet.
Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränsers
artister mött och skrattat med över en och en halv miljon barn världen över.
SPRINGSLANTEN samlas in på ngt av två följande sätt:
- Swish till 073-696 82 52, Marie Lyckebäck, som i sin tur för över alla
pengar som Väringaskolan samlar in till Clowner utan Gränser.
- Pengar i ett kuvert lämnas till en lärare, som sedan lämnar in kuverten till
Marie Lyckebäck. Därefter sättes pengarna in i Väringaskolans namn.
Annars kan man själv sätta in pengar direkt, på egen hand (men då räknas inte
skolans sammanlagda summa ihop).
Clowner utan gränser:
Swish: 123-9011263
Plusgiro: 901126-3
Bankgiro: 901-1263
Bankkonto 8901-1, 924 972 903-0 (Swedbank)
För mer information, läs gärna:
http://www.skolidrott.se/Arrangemang/Skoljoggen/Springslant/clownerutangran
ser/
Eller titta på denna film:

https://youtu.be/LJu7U5hQab8

VILL ER SKOLA VARA MED OCH STÖTTA BARN PÅ FLYKT?
ENGAGERA ER I SPRINGSLANTEN!
Ska er skola springa Skoljoggen i år? I samband med detta kan ni också vara med i Springslanten och
göra skillnad för barn som är på flykt från krig och konflikt. Då får era elever chansen att göra gott för
andra barn samtidigt som de rör på sig och har roligt tillsammans. De pengar ni samlar ihop går till
Clowner utan Gränsers verksamhet och för att barn ska få vara barn. Vi har i över 20 år arbetat världen
över för att fylla barn med skratt, hopp och drömmar. Med er hjälp vill vi nu nå ännu fler barn som är
på flykt för att påminna dem om att de är viktiga och att det finns människor som ser dem. Att vi ser
dem. Tillsammans kan vi göra skillnad för de som behöver det allra mest.
Det finns många olika sätt som ni kan bidra på. Bara er kreativitet sätter gränser! Den mest fantasifulla
insamlingen i Springslanten 2017 vinner dessutom ett besök av Clowner utan Gränser till skolan så
tänk utanför boxen! För inspiration finns en lista här nedan med exempel på vad ni kan göra för att
samla in pengar. Klipp av och sätt upp i klassrummet så kan eleverna själva kryssa i rutan när de gjort
insamlingsaktiviteten. Information om er egna fantasifulla insamling kan ni skicka till info@skratt.nu.
Nytt för i år är också att ni kan starta er egna digitala bössa. Ett enkelt sätt att sprida er insamling till
personal, föräldrar och vänner utan att behöva hantera kontanter i skolan. Läs mer om hur ni skapar
den digitala insamlingen på springslanten.skoljoggen.se
Alla pengar ni samlar in i Springslanten kommer göra stor skillnad för barn på flykt i världen. Läs mer
om Clowner utan Gränsers arbete på skratt.nu.
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Vi hoppas att ni vill vara med oss i arbetet
för en bättre värld! Genom att engagera er
i Skoljoggen och Springslanten får både
era elever en glädjefull dag tillsammans
och ni stöttar barn på flykt. Tack för er tid
och för att ni tar skrattet på allvar!
Varma hälsningar,
Karin Tennemar, Clowner utan Gränser.

SAKER VI KAN GÖRA FÖR ATT SAMLA IN PENGAR TILL CLOWNER UTAN GRÄNSER
Sälja ansiktsmålningar på stan.

Skapa en digital bössa och mejla ut till vänner
och föräldrar.

Be mataffären skänka 10 kr för varje varv vi
springer under Skoljoggen.

Baka fika hemma och sälja efter skolan.

Anordna en loppis i samband med Skoljoggen
och bjuda in föräldrar och vänner.

En egen fantasifull idé som samlar in pengar!
Skicka idén till info@skratt.nu och var med
och tävla om ett roligt besök av Clowner utan
Gränser till skolan.

KRYSSA I RUTAN NÄR NI GJORT AKTIVITETEN. KOM IHÅG ATT FIRA ER SJÄLVA EFTERÅT!

TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH STÖTTAR BARN PÅ FLYKT I VÄRLDEN!

