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Her er vinderne i UNICEF-konkurrencen
Fire heldige vindere har fået billetter til Ringsted Kongrescenter. Vinderne
deltog i en postkortkonkurrence, der skulle sætte fokus på, at Ringsted er
UNICEF By i 2016.

Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 00

For at markere, at Ringsted er UNICEF By i 2016 lavede Ringsted Kommune en
konkurrence på en række postkort, der blev delt ud på skoler og
børneinstitutioner i slutningen af januar.

Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

De fire vindere blev fundet ved lodtrækning, og vinderne er:





Malene Christensen
Olga Nielsen
Dan Poulsen
Mads Jensen

De har alle fået direkte besked, og de har hver vundet to billetter til Ringsted
Kongrescenter, hvor de skal se enten Skammerens Datter eller Sigurd Barrets
Juleshow. De har alle deltaget i konkurrencen ved at købe et lod til 10 kroner.
Malene Christensen fik et postkort i vuggestuen Heimdal, hvor hendes søn går.
”Derhjemme talte vi om, at vi har det så godt her i Danmark, og at det var en god
ting at hjælpe andre. Jeg synes, at UNICEF By er et godt initiativ, fordi projektet
kan gøre opmærksom på, at der andre steder i verden er mennesker, der ikke har
det så godt som os, og at vi kan gøre noget for at hjælpe dem,” siger Malene
Christensen.
Maria Højland Mikkelsen, projektleder på UNICEF By 2016, var med til at dele
postkort ud til konkurrencen. Hun udtaler:
”Konkurrencen har været med til at sætte fokus på, at Ringsted i år er UNICEF By.
Det er dejligt, at så mange har deltaget i konkurrencen. Jeg håber, at alle
vinderne af konkurrencen får en god oplevelse i Ringsted Kongrescenter,” siger
hun og fortsætter:
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”Vi oplever en meget stor interesse for projektet og et meget stort engagement
fra både borgere, virksomheder, foreninger, skoler og institutioner, som gerne vil
støtte indsamlingen og sætte fokus på den gode sag. Det er vi glade for, for det
kommer skolebørnene i Myanmar til gode, og det kommer Ringsted til gode med
en masse spændende oplevelser og tilbud.”
FAKTA







Ringsted er UNICEF By i 2016, og målet er at samle 1 mio. kr. ind til et
skoleprojekt i Myanmar.
Alle børn i Ringsted kommer i løbet af 2016 til at arbejde med temaer
med relation til Myanmar, blandt andet med emnerne vand, sanitet og
børns rettigheder.
Alle kan støtte indsamlingen, både erhvervslivet og private. Du kan støtte
indsamlingen ved at indbetale et beløb via Swipp eller Mobile Pay på tlf.
23 72 14 12.
Læs mere om Ringsted som UNICEF By på www.unicefby2016.dk.
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I dag lever 2,4 milliarder mennesker uden adgang til ordentlige
toiletforhold , og ca. 663 millioner har ikke adgang til rent vand.
Op mod 1.500 børn dør dagligt af diarré-relaterede sygdomme. Det
skyldes ofte manglende adgang til ordentlige toiletter og rent vand.
For 10 kroner kan mere end 650 liter vand blive renset.
Læs mere om UNICEF på www.unicef.dk.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Projektleder Maria Højland Mikkelsen på tlf. 57 62 82 06 eller mail:
mhl@ringsted.dk.
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