
HOLD EN FESTLIG BINGO-BANKO-AFTEN
Bingo er en sjov aktivitet for både unge og ældre spillefugle og en oplagt mu-
lighed for at være sammen om en god sag. Inviter klassens forældre og bed-
steforældre til en festlig bingo-banko-aften. Pengene for entré og bingoplader 
donerer klassen til udsatte børn. 

Det skal I bruge: 
♥ Et bingosæt: Kan købes i for eksempel en boghandel, på nettet – eller I

kan lave det selv.
♥ Præmier: Mange forældre vil gerne sponsorere præmier til børnenes klas-

se. Børnene kan også medbringe brugt legetøj. Eller I kan lave præmierne
selv i et fag som Håndværk og Design.

Hvor lang tid tager det?
Start i god tid med at skaffe/lave præmier. En bingo-banko-aften kan afholdes 
på en eftermiddag eller en aften (2-3 timer).

Kombiner eventuelt med kage-bage-salg eller andre sjove 
indsamlingsaktiviteter. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

Sådan gør I:
♥ Inviter forældre/bedsteforældre i god tid. Det kan også være en del af et

allerede planlagt trivselsarrangement i klassen.
♥ Husk at skrive priser på invitationen. For eksempel 25 kr. i entré per per-

son eller 20 kr. per bingoplade. Nævn, at eleverne samler ind til SOS
Børnebyernes arbejde.

♥ Lad eleverne hver især stå for noget i aftenens løb: Tage imod penge i
døren, vise gaverne frem og råbe tallene op.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter


Bestil en aktivitetspakke
Vi har samlet en aktivitetspakke med blandt andet indsamlingsbøtte, balloner, 
flag, venskabsbånd, fotos, prismærker og plakater.
Bestil den gratis aktivitetspakke på www.sosbornebyerne.dk/skole og I er 
godt på vej til at gøre en forskel for verdens forældreløse børn.

Indbetal nemt jeres donation til SOS Børnebyerne
Du kan nemt og hurtigt overføre indtægterne fra jeres bingo-banko-aften. 
Læs mere om hvordan på www.sosbornebyerne.dk/saadan-indbetaler-du
Efter endt indsamling sender vi jer et diplom, som I kan hænge op i klassen.
Du og din klasse kan også oprette jeres helt egen online indsamling. Se 
mere på www.sosbornebyerne.dk/skole

Hvis I vil vide mere om SOS Børnebyernes arbejde med udsatte og 
forældreløse børn, kan I bestille et gratis foredrag til klassen. Bestil og 
læs mere om foredraget på www.sosbornebyerne.dk/skole

Tak fordi I har lyst til at gøre en forskel for udsatte 
og forældreløse børn. God fornøjelse!

Bestil et 
gratis 

foredrag!

Har I spørgsmål, så kontakt skoleansvarlig 
Charlotte Henriques på 33 73 02 33 eller  
ch@sosbornebyerne.dk

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/bestil-en-gratis-aktivitetspakke/
https://indsamling.sosbornebyerne.dk/indsamlinger/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/



