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EFTERSKOLERNES INDSAMLING

INSPIRATIONSKATALOG

Efterskolernes indsamling
Hvert år samles en stor del af Danmarks efterskoler i kampen mod
fattigdom. Vi er utroligt glade og taknemmelige for, at efterskolerne gang
på gang udviser så stort et engagement i Danmarks Indsamling. Gennem
aktiviteter, indsamlinger, undervisning og sjove arrangementer skaffer
efterskolerne over hele landet penge til Danmarks Indsamling. Dette
idekatalog kan være med til at inspirere efterskolerne til aktiviteter, der
både er sjove, givende og skaber sammenhold.
Danmark er et lille land med et stort hjerte - og vi er sikre på, at hjerterne
banker derudad for den gode sag på landets efterskoler!

Ideer til aktiviteter
Slå lejr for flygtninge
Sov i telt udenfor, lav mad over bål og lev primitivt for at sætte fokus på
livet i en flygtningelejr i en weekend. Aktiver jeres MobilePay-kode under
weekenden, så I kan modtage donationer fra lærere og elever.

Lav en forestilling eller julekoncert på nærmeste plejehjem
Øv en forestilling eller syng kendte julesange- og salmer på det lokale
plejehjem i løbet af december måned. I pausen kan I sælge hjemmebagt
kage og kaffe til beboerne og donere det samlede beløb til Danmarks
Indsamling.

Vask lokalbefolkningens biler
Vask lokalbefolkningensbiler for 30 kr. for en vask i udvalgte weekender
og/eller eftermiddage. Det er langt billigere end at køre i bilvasken på
tanken, og I får knyttet et bånd til lokalbefolkningen samtidig med, at I
sender jeres tjente penge afsted til et godt formål.

Form det største hjerte ud af mennesker
Saml lokalbefolkningen samt alle skolens elever til at danne et kæmpe
hjerte. Husk at tage billeder af det, slå dem op og tilføj #lillelandstorthjerte.
Saml penge ind via MobilePay blandt deltagerne.

Læsemaraton
Hiv fat i jeres ynglingsbog og læs løs! Efterskolen donerer et beløb i fald
eleverne når at læse et bestemt antal sider fastslået af skolens ledere.
Husk at dokumentere jeres læsning eventuelt med posts på sociale medier,
hvor I anvender hashtagsne #lillelandstorthjerte og #læsforforandring.

Saml skrald i lokalområdet
Gør naturen i jeres lokalområde en kæmpe tjeneste og fri den fra skrald.
Sæt en weekend af til at samle alt det skrald, I finder på jeres vej. Skolen
kunne eksempelvis donere X antal kroner per kilo indsamlet skrald.

Lav julekort
Kom for alvor i julehumør med en hyggelig klippe-klistre dag på skolen,
hvor I laver skønne julekort. Aftal eventuelt med den lokale brugs at sælge
dem i løbet af december, lav jeres egen lille bod uden for skolen med jeres
kort, sælg dem på det nærmeste plejehjem eller online. Doner pengene fra
salget til Danmarks Indsamling.

Forstander-challenge
Har I nogle modige og friske forstandere? Så challenge dem til at gøre
noget vildt, når I rammer et vist indsamlingsbeløb. Rammer i 1000 kr.? Så
skal jeres forstander farve håret grønt. 2000 kr.? Så kan forstanden iføre
sig et julemandskostume hele december.

Er I klar?
Vi håber, at I er blevet inspireret af dette idekatalog, og er klar
til at gå i gang med den gode sags tjeneste! Vi er ikke i tvivl om,
at der sidder en masse kreative hoveder rundt omkring på
efterskolerne, som kan udtænke en masse sjove aktiviteter.
Hvis I har behov for at stille spørgsmål, få hjælp fra Danmarks
Indsamling eller vil dele jeres gode arbejde, så tøv ikke med at
kontakte enten Stig eller Josefine.
Josefine Duvander (SoMe-konsulent for Danmarks Indsamling)
Tlf.: 51 89 90 29
Email: josefineduvander7@gmail.com
Stig Fog (Projektleder for Danmarks Indsamling)
Tlf.: 23 67 42 04
Email: mail@stigfog.dk

Vi glæder os til Danmarks Indsamling 2020 med jer!

