Inspirationskatalog – sådan kan du samle ind til Danmarks Indsamling
Himmelev Gymnasium lavede i 2018 en lang række aktiviteter, som I kan lade jer inspirere
af:
På Himmelev Gymnasium har vi haft rigtig mange indsamlingsaktiviteter, hvoraf langt de fleste er
dækket på både facebook og instagram samt i lokalpressen. Links herunder:
·
Ledelsen laver dance battle, da de første 1000 kr. er indsamlet:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1650954198
318373
·
Dad joke Battle, fordi indsamlingen runder 7000 kr.:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1652831048
130688
·
Lokalavisen Paperboy lægger en video fra dad joke-eventet på deres facebook:
https://www.facebook.com/1575719562682727/videos/2007624129492266/
·
Indsamlingen runder 15.000 kr., hvilket udløser hulahop-konkurrence mellem lærere og
elever. Desuden indsamlingsmotionsløb:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1654045391
342587
·
Klasserne dyster om at samle mest ind. 3x løber med sejren:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1654985094
581950
·
Vi når op på 25.000 kr. hvilket betyder, at studievejleder Søren tager en ice bucket
challenge:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1658703220
876804
·
Ved 30.000 kr. udløses en omgang vinterbadning med 6 lærere, der tager en tur i Roskilde
Fjord på en frostklar mandag:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1657918057
621987
·
Lærerne i Roskilde Fjord tiltrækker en del opmærksom. Lokalavisen Paperboy dækker
begivenheden her: http://viborher.dk/paperboy/nyheder-paperboy/liv/gymnasium-samlede-38500-kr-hjemloese-boern
·
Samme badetur får også spalteplads i Dagbladet Roskilde: https://sn.dk/Roskilde/Videoog-billeder-Brrrr-Laerere-i-iskoldt-vand-for-velgoerenhed/artikel/722268
·
I løbet af indsamlingsugen har eleverne kunnet deltage i mange forskellige aktiviteter.
Hver aktivitet har kostet 20 kr, som er gået direkte til indsamlingen. Her er det finalen i FIFAturneringen der spilles på storskærm i kantinen:
https://www.facebook.com/pg/HimmelevGymnasium/photos/?tab=album&album_id=1658978377
515955
Derudover havde vi en take-over dag på @dkindsamling på instagram. Alle

indsamlingsaktiviteter er også dækket på vores egen instagram-profil @himmelevgymnasium
samt på snapchat @himmesnap. Fjordbadning, ice bucket challenge samt den allersidste
begivenhed – kronragning af en lærer som tak fordi vi slog sidste års indsamlingsrekord – er
desuden sendt live via insta-story.

Andre idéer:
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.
Sælg dine hjemmebagte kager
Bag en kage – eller flere – og sælg kagestykkerne i skolens kantine. Du kan også lave kaffe
og sælge det sammen med kagen på lærerværelset og samtidig få dig en snak med din
yndlingslærer om din kommende eksamen eller årskarakter.
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).
Lav et suppekøkken
En skål varm suppe på en kold dag er i høj kurs i januar måned. Du kan lave dit eget
suppekøkken til en udendørsaktivitet på skolen eller stille dig op udenfor skolen, når klokken
ringer ud og give dine sultne venner en varm hilsen med på vejen.
Flaskeindsamling
Du kan samle tomme pantflasker efter alle fredagsbarer i januar måned – både dem på
skolen og på din arbejdsplads. Sælg flaskerne og indbetal pantbeløbet til Danmarks
Indsamling. Husk kun at samle tomme flasker, der er efterladt og dermed ikke tilhører
nogen.
Lav et oprydningsudsalg på nettet
Hvis du har tøj, sko, tasker og andre ting, som du ikke længere har brug for, så er løsningen
et oprydningsudsalg på nettet. Du kan sætte tingene til salg for eksempel hos www.dba.dk
eller www.trendsales.dk. To fluer med et smæk – oprydning for dig og penge til Danmarks
Indsamlingens 12 projekter.
Lav et loppemarked
Du kan også lave dit eget loppemarked og sælge tøj, sko og andre ting, som du ikke
længere har brug for i skolens kantine. Igen to fluer med et smæk – oprydning for dig og
penge til Danmarks Indsamling. Når du laver dit eget loppemarked bliver det kun bedre, hvis
du får flere med på at sælge loppeting. Måske venner fra din klasse, din fodboldklub eller
dine forældre.
Lav en spilleaften med vennerne
Inviter dine venner til at spille om penge og send alle pengene til Danmarks Indsamling via
MobilePay. Du kan vælge at spille alle former for spil, fx kortspil, yatzy, banko/bingo, alle
former for brætspil, men også lotteri og tombola.
Gallamiddag for Danmarks Indsamling

Lav din fredagscafé om til en gallamiddag til fordel for Danmarks Indsamling. Du inviterer,
sørger for menuen og lader gæsterne betale, så overskuddet kan gå Danmarks Indsamling.
Sælg pins
Rekvirer pins fra Danmarks Indsamling og sælg dem videre. Vil I bestille pins, så skriv til
Agnethe Aaby Sørensen på aso@sosbornebyerne.dk

Lad pengene yngle
Giv et beløb til udvalgte familiemedlemmer, venner eller andre i dit netværk sammen med en
udfordring om at de skal få pengene til at yngle mest muligt inden den 2. februar 2019, hvor
Danmarks Indsamling kulminerer i det store indsamlingsshow på DR1.
Du bestemmer selv beløbets størrelse og sørger for at skabe intern konkurrence mellem
deltagerne, så de gør deres yderste for at vinde konkurrencen ved at få mest muligt ud af
beløbet. Du bestemmer selv, om vinderen skal have en præmie eller vinde æren.

