
 
 

 

 

 

 

 

Vil I slutte fællesspisningen af med en indsamling for verdens mest udsatte, er der et utal af 

muligheder til jer, der vælger at lave en digital indsamling. Her kan I finde et udpluk af 

tidligere initiativer, hvor I kan søge inspiration. Husk, kun fantasien sætter grænser! 
 

Det smarte ved en digital indsamling er, at der findes utrolig mange muligheder for at dele 

den med alle I kender. Den kan nemlig deles på alle sociale medier, mail og SMS. Dét er netop 

hvad de følgende eksempler har gjort i personlige opslag på f.eks. deres facebookside, 

instagram og twitter. Og det har i den grad båret frugt!  

En god idé er også at opdatere løbende på de valgte sociale 

medier, omkring hvordan din indsamling går. F.eks. med billeder 

eller tak til dem, som har doneret. Dette skaber endnu mere 

opmærksomhed og giver derfor endnu flere donationer!  

 

I kan hurtigt og nemt oprette jeres egen digitale indsamling her - 

eller ved at besøge indsamling.noedhjaelp.dk 

Alternativt kan I bruge mobile pay nr. 227181 

Læs mere om vores fokus på sult ved at klikke her  

IDÈER TIL DIGITALE INDSAMLINGER 
 

https://indsamling.noedhjaelp.dk/
https://www.noedhjaelp.dk/samarbejde-og-faellesskaber/kirke-og-sognesamarbejde/kollekt/hoestindsamling


Idéer til skolen eller foreningen 
 

Nissum forstander bliver karseklippet 
6 seje piger fra Nørre Nissum Efterskole ville også samle ind. De fik derfor overtalt deres 

forstander Brian til at lade issen barbere, hvis de fik samlet 8000 kroner ind. De spredte 

budskabet på deres sociale medier, og selvfølgelig ramte de 8000 kroner. Forstander Brian 

måtte derfor af med håret til stor begejstring for efterskolen, som kunne følge med. 

Sådanne fysiske udfordringer med en sjov afslutning som mål, kan på sociale medier skabe 

stor opmærksomhed. 

 

Banko for verdens fattigste 
Silkeborg Højskole valgte at samle folk til et bankoarrangement. Her gjorde de især brug af 

sociale medier, da de brugte Facebook til at oprette en begivenhed, hvor folk kunne købe 

bankoplader. Til sidst brugte de siden til at gå live, hvor de afholdte virtuel banko. Til dette 

anskaffede de præmier fra lokalområdet, f.eks. kunne de gennem højskolen få den nye 

højskolesangbog, som blandt andre spændende ting røg i præmiepuljen. De fik solgt 

bankoplader til en værdi af 12.000 kroner, som alle gik direkte til sogneindsamlingen. En idé 

som denne, hvor indsamlingen til sidst går live og samler folk til f.eks. banko, kan bruges 

mange steder. Så saml jeres klasse, fodboldhold, konfirmandhold eller hvad end I er en del 

af, og opret en begivenhed til et spændende virtuelt arrangement!  

 

 

 

 

 

 

 



Velling konfirmander 
I kan også gøre som konfirmanderne i Velling! Sammen med deres præst solgte de alverdens 

ting og sager, de kunne anskaffe. Konfirmanderne uddelte information om deres projekt i 

sognet i form af bestillingslister. Velling konfirmander solgte alt fra friskfangede skrubber 

og jordskokker til samtalekort og konfirmandbønner, og samlede i alt 16.100 kroner ind til 

verdens fattigste. Konkurrér mod andre konfirmandhold i sognet for at gøre det endnu 

sjovere!  

 

Idéer til dig 
 

Marie løber for verdens fattigste 
Kan du lide at løbe? så er Maries idé højst sandsynlig også én du kan bruge. Marie satte et 

mål på 5.000 kroner. Nåede hun dette, ville hun løbe fra hjembyen Køge og helt til København. 

Kom hun helt op på 10.000 kroner, løb hendes far med. Marie nåede selvfølgelig helt op på 

9.740 kroner, og måtte derfor ud på den lange løbetur.  

 

Støt-bag-smag 
Har du en særlig hobby, som du brænder for? Så gør som Jonas. Jonas elsker at bage og han 

er god til det! Derfor valgte han at kombinere indsamlingen med bagning. Han udformede en 

prisliste, hvor det var muligt at købe kage samt ved tilkøb at få den leveret. Jonas måtte 

derfor i fuld gang med bagningen, og undervejs i processen brugte han også sin facebookside 

til at dele billeder og andet omkring sin indsamling for at skabe endnu mere opmærksomhed. 

Jonas samlede i alt 21.750 kroner ind! 

 
 

 

 



Kreativakrylmaling 
Christina, som laver onlineundervisning i akrylmaling, brugte netop sit arbejde til at 

promovere sogneindsamlingen. Hun har en Facebookside, hvor hun går live og deler sit 

arbejde. Dette kombinerede hun med indsamlingen, da hun brugte sine livevideoer på 

Facebook og sit nyhedsbrev til at sprede budskabet. Vigtigst af alt gav hun 

onlineundervisning i bytte for donationer til indsamlingen for et vilkårligt beløb. Christina fik 

samlet 2.975 kroner ind, som alle gik til indsamlingen.  

 

Idéer til familien 
 

Familien Jul Jakobsens pantservice 
Denne familie fik en idé, som ikke kun hjalp verdens fattigste, men også de lokale i deres by! 

Familien kørte nemlig ud og samlede pant hos deres medborgere. Boede man i Åbyhøj eller 

Århus V, skulle man blot sende sin adresse, efter at have givet et bidrag. Dagen før selve 

indsamlingsdagen kørte familien så ud til alle de tilsendte adresser og indsamlede deres 

pant. Alle donationer og pantpenge gik direkte til sogneindsamlingen!   

 

Elisabeth og Helenes konkurrence 
Har du en søster, fætter, farfar eller et andet familiemedlem, som du elsker at spille og 

konkurrere mod? Så gør som Elisabeth og Helene! Disse to søstre startede hver deres 

digitale indsamling, og brugte derefter deres sociale medier til at dele deres indsamlinger 

hver især. Konkurrencen gik simpelthen på, hvem der kunne indsamle flest penge. Elisabeth 

blev vinderen med 5.300 indsamlede kroner. Helene måtte derfor hoste op med den aftalte 

præmie.  

 

 

 



Verdens (forhåbentlig) længste støttesang 
Ægteparret Morten og Marie elsker at synge og spille musik. De satte sig derfor for at skrive 

en støttesang, hvor de satte vers til salg. På deres indsamling kunne man altså købe et vers 

ved at donere til deres indsamling. Ved tilkøb kunne man ovenikøbet få konfetti til sit vers. 

Sangen blev altså længere ifølge med at flere donerede. Morten og Marie kom i alt op på 

9.370 kroner! Det blev derfor forhåbentlig den længste støttesang med mange vers, da ét 

vers kostede en flad 50’er. Kan du derfor synge, spille på et instrument eller noget helt tredje, 

så kan dit talent helt sikkert også bruges til en kreativ indsamling!  

 

 

Tak, fordi I vil være med til at sætte fokus på madspild og stoppe sult i verden 

 

 


