
Kære klasse, Kære klasse, 

Jeg hedder Mille Gori. Måske kender I mig bedst som Motor Mille fra DR 
Ramasjang, men udover at lave tv, så er jeg også ambassadør for  
SOS Børnebyerne! 

Det bedste, jeg ved, er at fortælle historier, som gør børn nysgerrige på sig selv 
og det omkring dem. Netop derfor er jeg vært på Omvendt Julekalender.  
Julekalenderen handler nemlig om at få elever som jer til at se ud i verden og 
blive klogere på jer selv og andre børn. 

I år vender vi julen på hovedet! Sammen skal vi lave en omvendt ønskeliste 
fyldt med gode gerninger, og vi skal tale om børns rettigheder, fattigdom, fami-
lier og venskaber.

I hvert afsnit skal vi også møde et barn fra verden, der får hjælp af SOS 
Børnebyerne. Det kan vise os, hvor vigtigt det er at passe på børns rettigheder. 

Gode gerninger til hver dag i december Gode gerninger til hver dag i december 
Omvendt Julekalender handler om at vende julen på hovedet og gøre noget godt 
for andre. Hver dag får I et forslag til en god gerning, der får jer til tænke på 
eller gøre noget godt for andre mennesker. 

Hvis I har lyst til at samle ind, så kan I starte jeres egen klasseindsamling 
til SOS Børnebyerne, som giver pengene videre til børn som dem, I møder i 
kalenderen.  I kan for eksempel starte jeres egen pantindsamling allerede i 
dag. Hvis I samler pantflasker for 20 kroner, så kan SOS Børnebyerne købe 
skolematerialer, som for eksempel skolebøger, kladdehæfter og blyanter til et 
fattigt barn i et helt år. 
 
Jeg håber, at I vil se med hver dag i december og gøre gode gerninger, så vi 
sammen kan være med til at sprede budskabet om, at alle børn har ret til et 
godt liv! 
Bedste hilsner

Mille Gori


