
 
 
 

Inspirationskatalog 
Når det kommer til inspiration til indsamlingsaktiviteter for alle jer på gymnasierne, er Himmelev 
Gymnasium et eksemplarisk bud på, hvordan det kan gøres. 

I 2018 indledte Himmelev Gymnasium en lang række aktiviteter, hvoraf flere af dem også nød lokalpressens 
opmærksomhed. Nedenfor ser I to af de unikke aktiviteter, Himmelev Gymnasium fandt på. 

Dad joke battle dækket af lokalavisen Paperboy 

Vi kender dem alle sammen - de tåkrummende dad jokes, som vi knapt nok ved om vi skal græde eller grine 
af. Gør det til en battle og se, hvem der er bedst til at holde masken. 

Paperboy dækkede battlen på deres Facebook, som kan ses her: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2007624129492266 

Vinterbadning for lærere 

Lærerne fra Himmelev Gymnasium fik sig en kold fornøjelse, da de hoppede i iskolde Roskilde Fjord for at 
markere 30.000 indsamlede kroner. 

Begivenheden fik opmærksomhed fra Dagbladet Roskilde: 

https://sn.dk/Roskilde/Videoog-billeder-Brrrr-Laerere-i-iskoldt-vand-forvelgoerenhed/ 

artikel/722268 

Ideer til andre aktiviteter 
 

Sælg lækkert hjemmebag 

Hvem kan ikke lide kage? Bag en eller flere og sælg dem i skolens kantine. Hvorfor stoppe med kage? Kage 
og kaffe går hånd-i-hånd, og det går helt sikkert som varmt brød på et lærerværelse. 

Byg Danmarks største lagkagekastemaskine 

Byg den perfekte flødebollekanon eller lagkagekastemaskine i naturfag og få dine venner til at betale dig 
penge for at skyde flødeboller i hovedet på dig. De vil elske det. (Og det vil du også, din slikmund). 

Flaskeindsamling 

Slå to fluer med ét smæk og ryd op på skolen og i lokalområdet ved at samle flasker. Doner jeres 
pantfortjeneste til Danmarks Indsamling. Du støtter et godt formål og du rydder samtidig op - win/win! 

Lav en festlig fredagscafé 

Stil baren op og pynt den flot. Åbn festen og sælg drikkevarer og snacks (til overpris) til alle dine venner via 
MobilePay, så I får sendt masser af penge afsted til Danmarks Indsamlings 12 projekter. 



 
 
Lav et oprydningsudsalg på nettet 

Har du en masse tøj, sko og andet, som bare ligger i skabet og samler støv? Ryd ud og lav et 
oprydningsudsalg på nettet. www.dba.dk eller www.trendsales.dk er super sider til formålet. Doner 
derefter din fortjeneste til Danmarks Indsamling og støt de 12 projekter. 

Lav et loppemarked 

Stil et loppemarked op i skolens kantine og hiv vennerne med til at sælge ud af deres ting. Du kan også 
overbevise fodboldklubben om at sælge ud eller måske dine forældre. I kan få en super hyggelig dag ud af 
det, I fårryddet op og I er med til at støtte Danmarks Indsamling! 

Spilleaften med vennerne 

Spilleaftener med venner er altid en success. Spice jeres spilleaften op med et par overførsler til Danmarks 
Indsamling via MobilePay. Kortspil, brætspil, banko/bingo, yatzy osv. - mulighederne er mange, og 
underholdningsværdien er høj. 

Gallamiddag for Danmarks Indsamling 

Her har I en rigtig god undskyldning for at trække i jeres stiveste puds, spise en lækker menu og samtidig 
støtte et godt formål. Lav jeres fredagscafé om til en gallamiddag - sørg for en lækker menu og lad 
gæsterne betale, så overskuddet kan gå til Danmarks Indsamling. 

Find selv på noget 

De bedste idéer får du altid selv! 

Bestil pins 

Til alle jeres aktiviteter kan I også overveje at sælge vores pins med Danmarks Indsamlings logo.  

 

Hvis I vil bestille pins, så kontakt Agnethe Aaby Sørensen på aso@sosbornebyerne.dk 

Men husk… 

Vigtigst af alt er, at I får jer nogle gode oplevelser samtidig med, at I støtter nogle af verdens mest sårbare 
børn til et bedre liv. 

Find flere informationer, kontaktoplysninger m.v. på vores hjemmeside: 

https://danmarksindsamling.dk/skoler/fredagscafe/ 


