Til forældrene
Nu nærmer vi os den årlige byfest i Birkelse, som er den 14/15. juni. Traditionen tro
deltager vi i optoget sammen med børnene.
I år er optoget den 15. juni. Klokken 9.45 vi mødes ved Brugsen i Birkelse. Børnene skal
cykle i optoget (husk cykler/hjelm). Vi har gule trøjer, som de får på når vi mødes.
Efterfølgende har vi lavet en Rynkeby sang, som børnene synger på pladsen efter optoget.
På pladsen laver vi en lille Rynkeby-bod. Der vil vi sælge småkager til fordel for børn med
kræft. Ida Madsen fra Birkelse har kørt med i 2 år og er klar til at køre til Paris igen i år for
den gode sag. Hun modtager de penge som vi samler ind. De står på hendes Rynkeby konto
og går til børn med kræft. Hun skal selv cykle et træningsløb samme dag som vi deltager i
optoget, derfor kan hun desværre ikke cykle sammen med os.

Mon der blandt jer forældre er et par stykker, som har lyst til at bage en plade småkager
som vi kan sælge på pladsen? Giv da besked til AnneMarie, som holder styr på hvor mange
”gode tilbud” om småkager vi får 😊

FAKTA 2019
Team Rynkeby kører til Paris for 18. gang fra den 29. juni til den 6. juli 2019. Projektet består af 2.100
cykelryttere og 500 hjælpere fordelt på 54 lokale hold fra syv lande: Danmark (19 hold), Sverige (16 hold), Norge
(9 hold), Finland (7 hold), Færøerne (1 hold), Island (1 hold) og Tyskland (1 hold).
Team Rynkebys primære formål er at indsamle penge til børn med kritisk sygdom. Rynkeby Foods A/S, God
Morgon og hohes C dækker alle projektets centrale omkostninger, og det betyder, at de penge, som Team
Rynkeby indsamler i hvert land, går ubeskåret til de lokale organisationer, som Team Rynkeby samarbejder med
i hvert enkelt land. I Danmark samler Team Rynkeby ind til to organisationer: Børnecancerfonden og
Børnelungefonden.
I 2018 indsamlede Team Rynkeby godt 70,4 mio. DKK til kampen mod børnekræft i Danmark, Sverige, Finland,
Norge, Færøerne og Island – heraf gik de 29,4 mio. DKK til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.

