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JULKORT 
De tidlösa julkorten av Aina Stenberg-MasOlle 
finns som enkla och dubbla kort. De enkla 
säljs i förpackningar om 10 kort med fem 
olika motiv och de dubbla korten säljs i förpack-
ningar om 10 kort med två olika motiv. 
Självklart ingår stilrena kuvert. 
Enkla kort 10st, 20kr (ord. pris 40kr)
Dubbla kort med kuvert 10st, 60kr 
(ord. pris 120kr)
Rek. försäljningspris: 40kr/enkla julkort 
respektive 120kr/dubbla julkort

KFUM OCH SCOUTERNAS 
ALMANACKA 2023
Årets almanacka är den 79:e almanackan sedan 
starten och är illusterad av Thérèse Lindström. 
Almanackan finns i två olika förpackningar, antingen 
15st packade i presentkartong eller 25st packade i 
plastpåse. 
15-pack: 1125 kr (75 kr per almanacka) 
25-pack: 1625 kr (65 kr per almanacka) 
Rek. försäljningspris: 130kr/almanacka i plastpåse 
respektive 150kr/almanacka i presentkartong.

BARNENS ADVENTSKALENDER 
En klassisk adventskalender ritad av Aina Stenberg-MasOlle som hör julen till. Årets kalender är ett nytryck av 1936 års kalender. 
1st kalender, 50kr, 25-pack kalendrar, 625kr, (ord. pris 1250kr) Rek försäljningspris: 50kr/kalender

SCOUTERNAS LJUS- ANTIKLJUS I 5-PACK 
Brinner i 6-7 timmar utan att sota eller rinna. Säljs i askar om fem ljus. 
1 ask, 75kr, Kartong (5x24), 900kr (ord. pris 1800kr)
Rek. försäljningspris: 75kr/ask

JULETIKETT 40-PACK 
Vikt scoutetikett med otryckt 
insida att fästa på paket eller ljus. 
Etiketterna säljs i 40-pack och har 
måtten 100x33 mm.  
Juletikett 40-pack, 55 kr (ingår inte 
i julförsäljningsrabatten)

BLOCKLJUS 2-PACK
Blockljus av 100 % miljövänligt stearin. Ett tips är att sälja 
blockljusen styckvis. Välj ut en fin stämpel och sätt en enkel 
etikett runt eller gör en fin knop. Det adderar mervärde som 
man gärna betalar lite extra för. Brinntid: ca 90 timmar.
2-pack blockljus, 100kr (ord pris. 200kr) 
Rek. försäljningspris: minst 70kr/blockljus


