
 
 

 

Forslag til gode gerninger 

Hvert år finder elever i Omvendt Julekalender på nye gode gerninger, der gør andre glade. Få 

inspiration til jeres klasses indsamling – så I kan gøre en forskel for mennesker tæt på og børn, 

som dem, I møder i julekalenderen. 

Print én af SOS Børnebyernes plakater eller lav jeres egen som tak til dem, der donerer. 

Pantindsamling 

 Spørg naboer og familiemedlemmer, om de vil donere deres flasker 

 Stil en skraldespand op på skolen, så andre elever kan donere deres flasker 

Sælg hjemmelavede ting til en juledag, tombola eller julebanko 

 Lav julepynt af genbrugsmateriale – se guide til juleengle her 

 Lav brunkager, pebernødder og andre julekager 

 Lav julekort af tørrede blade og planter – se eksempel her 

 Lav juledekorationer 

 Lav sokkedyr – se videoguide her 

Ryd op og giv nyt liv 

 Sælg gammelt legetøj til en loppedag 

 Sælg gammelt tøj til et loppemarked 

Spørg byens lokale butikker, om de vil: 

 Sælge jeres hjemmelavede julepynt eller julekort 

 Donere 2 kroner pr. løbet kilometer til en julemotionsdag 

 Donere julekager og kakao, som I kan sælge til en juledag 

Gør gode gerninger uden for hjemmet 

 Syng julesange på det lokale plejehjem 

 Ryd sne for en nabo 

 Saml flasker i naturen 

 Gør naboens cykler rene 

 Send et julekort til én, du holder af 

Gør gode gerninger i hjemmet 

 Tøm opvaskemaskine 

 Ryd af bordet 

 Gør rent på dit værelse 

 Lav mad til din familie 

 Tegn en tegning 

 Pynt op til jul 

 Støvsug i stuen 

 

Husk, at nogle gode gerninger får man penge for, mens andre bliver betalt med smil eller kram.  

Send jeres forslag til omvendt@sosbornebyerne.dk, så tilføjer vi til listen over gode gerninger. 
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