
Forslag til aktiviteter i sognet 
der kan støtte indsamlingen til Social Drive Out

Der er tidligere sendt mail, plakat og postkort ud, med opfordring til at samle ind 
til KFUM’s Sociale Arbejdes projekt ”Social Drive Out” i løbet af 2022 i anledning 
af Haderslev Stifts 100-års jubilæum.
Her følger ti forslag til aktiviteter, der kan støtte indsamlingen.
Det er op til hvert enkelt sogn, om I ønsker at markere jubilæet ved at sætte 
fokus på indsamlingen med en aktivitet som en del af nogle af jeres øvrige arran-
gementer eller måske ved et særligt indsamlingsarrangement.
Idéerne er til fri afbenyttelse og må selvfølgelig justeres, så de passer ind i jeres 
sammenhæng. Kan de give inspiration til helt andre idéer, er det også fint.

Alle penge indsamlet til Social Drive Out sendes direkte via 
Mobilepay til 303262.

Del gerne jubilæumsmarkeringer på #haderslevstift100aar

Kirkekaffe og/eller kirkefrokost
En klassisk aktivitet i mange sogne er, at der efter 
gudstjenesten er kirkekaffe eller kirkefrokost. Ved 
jubilæumsmarkeringen kan kirken donere indkøbene, 
og deltagerbetalinger eller eventuelle frivillige bidrag 
går til Social Drive Out.



Bagegruppe
Frivillige kan melde sig i en bagegruppe, som bager 
det, der sælges ved kirkekaffen/brød til kirkefroko-
sten/kage til sogneaftner. Kirken betaler for indkøbene, 
og deltagerbetalinger eller eventuelle frivillige bidrag 
går til Social Drive Out.

Bod med hjemmelavede ting
Enten lejlighedsvis i forbindelse med bestemte arrangementer eller mere perma-
nent kan der laves en bod i sognehuset, hvorfra der sælges forskellige hjemmela-
vede ting, som nogle i 
menigheden har lavet og har doneret til boden.
Det kan være alt fra hjemmestrikkede sokker, karklude 
og babytøj til udskårne eller drejede ting i træ, eller 
saft, marmelade og syltede ting, når der er sæson for det. 

Banko
Bankoaften som et særligt sognearrangement, hvor indtægten ved salg af banko-
plader går til Social Drive Out. 
En medarbejder eller en frivillig kan spørge lokale virksomheder eller kirkens 
samarbejdspartnere, om de vil donere en eller flere gevinster til bankospillet.
Private fra menigheden kan naturligvis også donere hjemmelavede eller ubrugte 
ting.
Læs om reglerne for lotteri på www.spillemyndigheden.dk



Amerikansk lotteri
Et sognearrangement kan udvides med salg af amerikansk lotteri til fordel for 
Social Drive Out.
En medarbejder eller en frivillig kan spørge lokale virksomheder eller kirkens 
samarbejdspartnere, om de vil donere en eller flere gevinster til lotteriet.
Private fra menigheden kan naturligvis også donere hjemmelavede eller ubrugte 
ting. 
Læs om reglerne for lotteri på www.spillemyndigheden.dk

Auktion
Efter høstgudstjenesten eller som en del af et andet arrangement kan der holdes 
auktion over donerede frugter, grøntsager eller hjemmelavede ting som marmela-
de og håndarbejde. 

Støttekoncert
Koncert med entré, hvor overskuddet eller hele indtægten går til Social Drive Out.

En boghylde 
Sæt en hylde eller et bogskab op i sognehuset, hvor alle 
kan aflevere brugte bøger. Sæt også en pengekasse 
eller et skilt med MobilePay nummer til Social Drive Out, 
og sæt enten en fast pris på køb af en bog eller lad  
det være en frivillig donation.

En indsamlingsbøsse ved siden af de gratis rundstykker 
Hvis der ved sognecaféen serveres gratis rundstykker eller gratis kaffe/te og 
kage, kan der opstilles en indsamlingsbøsse ved siden af kaffen til frivillige bi-
drag, hvor de indsamlede penge i efteråret 2022 går til Social Drive Out.

Salg af gravpynt og lys
Lav en eftermiddag med en workshop, hvor graver,  
graverassistent eller en frivillig inspirerer til at lave 
gravpynt - f.eks. med granrester fra kirkegårdspynt- 
ningen og evt. med andre donerede materialer.
Deltagerne kan enten betale for at være med og selv 
bruge de fremstillede gravpynt, eller de fremstillede 
gravpynt kan sælges fra en bod på kirkegården, hvor 
er er opsat et skilt med MobilePay nummer til Social Drive Out.
Kirken kan også indkøbe et større parti gravlys til en god pris og sælge dem i 
boden for en lidt højere pris, til de besøgende på kirkegården, som ønsker at 
sætte lys på en grav.



Haderslev Stifts Diakoniudvalg klar til indsamling for Social Drive Out


