
Nytter det?
Et hvert bidrag er med til at gøre en forskel. Hvert år får 
35.000 danskere kræft, mens 267.500 danskere lever 
med kræft. Vi er klar til at hjælpe dem og deres pårø-
rende med gratis rådgivning og patientstøtte over hele 
landet.

Takket være vores indsamlede midler uddelte Kræftens 
Bekæmpelse i 2016 ca. 200 mio. kr. til kræftforskning. 

Oplysningsarbejdet har også en virkning. Forskning 
viser, at 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ved 
ændring i livsstil.

 Flere spørgsmål?
Kontakt din indsamlingsleder, se på www.indsamling.dk 
eller ring på 35 25 75 00.

Tak for din hjælp - og god tur!

Kræftens Bekæmpelse
www.cancer.dk
Tlf. 35 25 75 00
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Vis flaget
Vi har alle sammen en 

grund

God tur!

#VisFlaget  ·  Støt på MobilePay 3333  ·  Indsamling.dk
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Kære indsamler!

Tak fordi du har meldt dig som indsamler til 
Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2. april 2017.

Da hver 3. dansker får kræft bliver mange af os berørt 
på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det er enten som 
patient, pårørende eller efterladt. Kræftens Bekæmpelses 
målsætning er et liv uden kræft.

Du kan vise din grund til at samle ind ved at skrive på 
det udleverede fl ag og bære det mens du samler ind. 
Det kan for eksempel være ”For min søster”, ”Fordi jeg er 
i live” eller andet. Du bestemmer selv, om du vil skrive 
på et fl ag og om du vil bære det. 

Din rute
Du får en rute af din lokale indsamlingsleder. Alle hus-
stande på din rute skal have besøg af dig. Du skal kun 
besøge de husstande, der er nævnt på ruten. Hvis du 
har lyst, er du velkommen til at gå fl ere ruter. Det aftales 
med indsamlingslederen når du henter dit indsamlings-
materiale.

Indsamlingstilladelse på tog- og busstationer
Hvis du skal samle ind på en tog-, bus- eller metro-
station, skal du have en særlig tilladelse på dig. Du får 
tilladelsen af din indsamlingsleder.

I døren
Når døren bliver åbnet, kan du f.eks. sige ”Goddag, jeg 
kommer fra Kræftens Bekæmpelse. Kunne du tænke dig 
at give et bidrag?”

Vi takker for alle bidrag, store som små, og respekterer 
selvfølgelig et nej.

Ingen kontanter?
Fortæl, at der i folderen står, hvordan man kan give 
penge til Kræftens Bekæmpelse eller henvis til det lokale 
MobilePay-nummer, der er klæbet på din indsamlings-
bøtte. Beløb, der er indbetalt på det unikke nummer, 
bliver talt med i dit områdes totale indsamlede beløb.

En folder til alle
• Alle husstande skal have en folder - både dem som 

giver et bidrag og dem som ikke er hjemme. Folderen 
indeholder information om Kræftens Bekæmpelses 
arbejde og hvad vi bruger pengene til.

• Hvis der ikke er nogen hjemme, skal du afl evere både 
en folder og et girokort.

• Folderen og girokort skal puttes helt ind i postkassen/
brevsprækken. Materialet må ikke lægges på dør-
måtten eller stikke ud af postkassen.

Nej tak til reklamer
Kræftens Bekæmpelses materiale er ikke omfattet af 
Markedsføringsloven, og skiltene med nej tak til rekla-
mer gælder ikke vores folder og girokort.

Efter indsamlingen
Når du har afsluttet din rute, afl everer du indsamlings-
bøtten på det optællingssted, du fi k oplyst, da du hente-
de bøtten og materialerne.

Du er forsikret
Som indsamler er du dækket af Kræftens Bekæmpelses 
forsikring. I tilfælde af skade skal du kontakte din ind-
samlingsleder.

Hvis du bliver skadet af en hund eller af en bil, er det 
ejerens ansvarsforsikring, der dækker. Husk at få navn 
og kontaktoplysninger på modparten samt på eventuel-
le vidner.

Undgå rygning på ruten
Vi henstiller naturligvis til, at du ikke ryger på ruten.
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