INSPIRASJON
Idebank for alternativ innsamling:

•

Baklukeloppis: Du trenger å låne en parkeringsplass, et jorde, en idrettsbane el. lign.
Alle tar med sine egne ting som selges fra bilens bakluke eller et bord bak bilen. Etter
arrangementet tar alle med seg sine egne ting hjem. Deltagerne må kjøpe
oppstillingsplass. Avgiften går til ADRA. Pengene folk tjener på salget kan gå til
Hjelpeaksjonen - eller det kan være valgfritt. Det kommer litt an på kontekst.
Arrangøren kan tilby cafè, noe som er nyttig for inntjeningen.

•

Tradisjonelt loppemarked m café

•

Tradisjonell markedsdag med mange ulike tjenester m café

•

Bruktboksalg m café

•

Sponsorløp (løpe og/eller gå) - deltagerne skaffer sponsorer per runde eller per
fullført løp

•

Der folk er: Selge ting du har laget i ulike fora

•

Tilby praktisk hjelp til naboene

•

Hattedag: Hårfrisyredag, merkelige t-skjorter, fargedag eller hattedag på jobb eller
skolen. Kåring av den merkeligste eller morsomste t-skjorten! 50 kroner fra alle som
deltar!

•

Talentkonkurranse eller annen slags forestilling

•

Klassekonsert for foreldre – eller motsatt – eller begge deler

•

Kulturell aften med innslag fra flere land (musikk, poesi, mat etc.)

•

QUIZ

•

Bilvask, skifte dekk, andre tjenester

•

ADRA-konsert Kollekt eller inngangspenger.

•

HUSKONSERT

•

Markedsdag

•

Pante flasker

•

Garasjesalg

•

Bøsseinnsamling/stand på kjøpesenter eller gågate. (Husk å søke om nødvendige
tillatelser hos senterleder eller politi i god tid.)

•

Plakatutstilling: Benytt ulike estetiske uttrykk og lag plakatutstilling om ADRAs
arbeid eller noe annet du vil uttrykke.

•

Organisere aktivitetsdag eller bursdagsselskaper for andre - og la inntekten gå til
ADRA.

•

Turdag eller ADRA-sporløype/orientering med poster – for eksempel ADRAs
Bærekraftsløype.

•

Verksted hvor barn og voksne, speider eller skoleelever lager ting for salg. Eksempel
kan være lys, dekorasjoner eller andre ting som sys eller snekres.

•

Maleriauksjon – og auksjon med andre donerte gjenstander eller opplevelser

•

Rettferdighetsdagen: En arbeidsdag hvor du maler, passer barn, raker løv, vasker
hus etc. Pengene du tjener gis til ADRA!

•

Spillekveld: En kveld med ulike brettspill hvor en tar entre.

•

Selge støtteannonser

•

Lag en digital innsamlingsbøsse for og med menigheten eller en annen grppe du
er en del av: Del i sosiale medier og snakk om det i kirken eller når vi samles. Opprett
aksjon på Facebook for ADRA eller benytt denne siden: https://minaksjon.no/ADRA

ALLE BARN. I ALLE LAND. PÅ SKOLEN!
Det er vårt ønske og mål at alle barn i hele verden skal få gå på
skolen!
Barnekonvensjonen, artikkel 29:
«Alle barn har rett til en god skole som gir nødvendig
kunnskap og utvikling.»

