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Sponsor-hop
I Tanzania bor en gruppe menne-
sker, som hedder masaier. De er 
kendt for at danse en dans, hvor 
de hopper meget. 
Lad de voksne i hjemmet og 
menigheden give penge for hvor 
mange hop det enkelte barn kan 
hoppe. Som fx sådan: Jeg vil give 
dig 5 kr. pr hop, du kan hoppe når i 
har sponsor-hop i børneklubben/
kirken.
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Indsamlingsidéer

Ansigtsmaling a la Afrika
Sælg en vaskeægte Afrika-an-
sigtsmaling. 
Det kunne fx være efter et møde, 
på en lejr eller på forældredagen 
i klubben. 
Brug helt almindelig ansigtsma-
ling og lad jer inspirere ved at 
finde billeder på nettet af flotte 
afrikanske mønstre. Det er nem-
lig ofte forskellige mønstre, som 
den enkelte stamme maler i deres 
ansigter. 

Auktion
Saml penge til børnehaven i Kia-
bakari ved først at samle præ-
mier ind i menigheden. Det kan 
være alt muligt. En der vil vaske 
din bil for dig. En der vil passe 
børn. En der vil låne sit som-
merhus ud en weekend. En der vil 
give aftensmad osv.
Når I har en 5-10 gevinster, afhol-
der I en auktion og sender pen-
gene til missionsprojektet.
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Salg af rent drikkevand 
I Afrika har langt fra alle adgang 
til rent drikkevand. 
Lad børnene sælge vand i jeres 
missionshus eller kirke til en lille 
”overpris”. Lad overskuddet gå til 
missionsprojektet.

Pantflasker 
Inviter børn og forældre til at 
aflevere deres pantflasker til 
klubben, der så inkasserer pant-
beløbet til missionsprojektet. 

Afrikansk fest 
Inviter de voksne i hjemmet og 
menigheden til fest i børneklub-
ben. Eller aftal en fælles aften/
dag med menigheden. Lad gæ-
sterne betale lidt ekstra for ma-
den og evt. aktiviteter.
Lav noget af den mad, som der er 
opskrifter på her på siden, og sørg 
for at pynte festligt op. I Afrika 
kan man sagtens bruge en toilet-
rulle til at lave fine fest-guirlan-
der med.
Af aktiviteter på sådan en dag 
kunne I afholde en auktion af 
typiske varer fra et afrikansk 
marked. I kunne sælge bananer, 
mangoer, jordnødder, te, tomater, 
kokos, æg, eller majsmel. 
I kunne også bruge dagen på at 
indspille en regnvejrssang. Se 
missionsprojektkonkurrence. 

Penge på en snor
I Afrika er det godt at have en 
snor. Den kan fikse meget. 
Se hvor lang en pengesnor I kan 
lave ved at samle 1 og 5 kr. på en 
snor over en afgrænset periode. 

Salg af lodsedler 
Køb fx ind til en Afrika kurv = 
alt muligt fra Afrika. Tjek evt. en 
afrikansk butik ud på nettet. Køb 
også nogle få mindre præmier 
samt et lodseddelhæfte hos bog-
handelen. 
Så er det bare at finde tid og sted 
for begivenheden. 


