
Enkeltabonnenterne:
1 ab.    1 x 150 kr. (svarer til 18,75 kr. pr. blad)
2 ab.    2 x 150 kr. (svarer til 18,75 kr. pr. blad)
3 ab.    3 x 150 kr. (svarer til 18,75 kr. pr. blad)
4 ab.    4 x 150 kr. (svarer til 18,75 kr. pr. blad)

Pakkerne:
5 ab.    700 kr. (svarer til 17,50 kr. pr. blad)
  3 modtagere af 6 blade vil opleve en prisstigning fra 783 kr. til 1.000 kr. - mod til gengæld at få 10 blade.
  0 modtagere af 7 blade vil opleve en prisstigning fra 914 kr. til 1.000 kr. - mod til gengæld at få 10 blade.

10 ab.    1.000 kr. (svarer til 12,50 kr. pr. blad)
  2 modtagere af 11 blade vil opleve en prisstigning fra 1435,50 kr. til 1.500 kr. - mod til gengæld at få 15 blade.

15 ab.    1.500 kr. (svarer til 12,50 kr. pr. blad)
  7 modtagere af 16 blade vil opleve en prisstigning fra 1.972 kr. til 2.000 kr. - mod til gengæld at få 20 blade.

20 ab.    2.000 kr. (svarer til 12,50 kr. pr. blad)
30 ab.    2.500 kr. (svarer til 10 kr. pr. blad)
40 ab.    3.000 kr. (svarer til 9,50 kr. pr. blad)

Et par eksempler - ud over de fire, der oplever en prisstigning:
Det mest normale p.t. er at modtage 15 blade for 1957,50 kr.  Her er den nye pris 1.500 kr. for samme antal blade.
Én klub modtager i dag 36 blade for 4.176 kr. Her er den nye pris 3.000 kr. for 40 blade.
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Superfrø skal ud til flere børn!
Det vil stadig være det samme gode blad, men vi har vi ændret i abonnementerne, så det bliver billigere for 
langt de fleste. Prisen for ét blad vil stige for første gang i mange år fra 145 kr. til 150 kr. årligt.

Den største ændring bliver, at det ikke længere er muligt at bestille fx 7 eller 27 blade, men kun i pakker; se 
nederst. Det vil stadig være muligt at bestille det specifikke antal, når det er færre end 5 eksemplarer. Det 
drejer sig p.t. om én klub og én kirke. 
 
Jeg ved, at nogle vil tænke “Spild af ressourcer! Vi har ikke behov for flere end 17, hvorfor sender I 20?”. 
Det har jeg stor forståelse for! Tanken er dog, at overskuddet kan deles ud til fx skolekammerater på skift i 
børneflokken, lægges på kirkebænkene, i genbrugsbutikken - eller noget helt fjerde. Det er ikke meningen, at 
det skal være en ekstra opgave. Så hvis I har det sådan, så kunne I fx samle overskuddet sammen for et helt 
år, og så dele dem alle ud til julefesten eller når I sælger lodsedler.

Nedenfor er noteret med grønt, hvem det er, der pga. pakkerne vil opleve prisstigninger. Alle andre oplever 
prisfald. Jeg håber meget på forståelse herfor, og at I vil se prisstigningen som en investering i mission.

Som nævnt vil langt de fleste opleve prisfald samtidig med at modtage flere blade. Overvej gerne, om jeres 
eventuelle besparelse skal investeres i flere blade til uddeling - men det er selvfølgelig op til jer!

Med ønsket om en velsignet adventstid 
 
Steen Møller Laursen 
Landsleder
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