
Noter fra Den Blå Tråd 
Få prisen ned på landslejren 
 
Muligheder for at få deltager prisen ned: 

• FDF Lodsedler, lad børnene sælge og optjene bonus 
• HUSK huslejerefusion 
• Superbrugsen har en støtteordning, hvor man ansøger om at blive udvalgt. Bliver man 

udvalgt får man 3 mdr. i Superbrugsen hvor kunderne kan vælge hvem der skal have deres 
”mønt” som man får udleveret.  De kan vælge mellem tre forskellige foreninger. Det kan 
godt give 10.000kr.  

• Oplevelsespulje. En del kommuner har såkaldte oplevelsespuljer, hvor der kan søges til 
oplevelser. Her har FDF-kredse før haft held os fået eks 4000kr til at kunne sejle børnene til 
Landslejr. 

• Kirker. Nogle kirker uddeler overskud fra arrangementer, eks. Fastelavn, BUSK eller lign.  
• Loppemarkeder hitter: Brug jeres kredshus / græsplæne og lad børnene i kredsen have 

deres egne private stande, hvor de kan sælge deres ting.  
 
Muligheder for at få materiale-tilskud: 

• Y’s Mens Club. Der er gode muligheder flere steder for at få et sponsorat på 2-10.000kr. 
• Sønderjysk forsikring. De støtter gerne FDF-kredse. 
• Sparekassen. De støtter gerne FDF-kredse. 
• Nordea uddeler ofte 2-10.000 kr. til lokale foreninger. Det er let at søge online.  
• SparNord uddeler ofte penge til foreninger. Typisk er det dog til arrangementer. 
• Middelfart Sparekasse kan søges. Men de støtter typisk arrangementer. 
• SPAR. MIN KØBMAND, LetKøb, Meny har en fond der kan søges. Man kan søges efter det, 

men også snakke med sin lokale købmand. FDF har før fået herfra. 
• Poul Erik Bek fonden 
• Danfoss fonden (dækker vidst kun sønderjylland) 
• Sydbank Fonden. FDF har flere gange fået derfra. 

 
Ideer til arrangementer som kan give penge: 

• Påskeæggejagt, hvor familier deltager ved at købe adgang til løbet. 
• Skt Hans: Salg af diverse, evt. aktiviteter 
• SodavandsDisko: Inviter hele byens børn til diskofest i kredshuset eller den lokale hal eller 

forsamlingshus. Ta’ éntre og sælg slushice m.v. Det er der virkelig gode penge i – og 
medlemmer. 

• Banko 
• Indsamling af pant 
• Km. Gå/løb/cykle sponsorater  

 
Andre ideer: 

• Man kan lave en bytte-bank hvor familier/børn kan bytte/forære/sælge billigt til hinanden. 
F.eks. hvis man har et underlag til overs derhjemme… 

• Salg af sponsorater til eks. Håndværkere: Sælg dem en billederamme med et diplom eller 
lign. I, så de kan hænge det op. Sælg dem for 500 og 1000kr stykket. Det kan give godt i 
kassen. 


