
Idékatalog



AKTIVITETER OG 
EVENTS
Nogle events fundraiser til brystkræftsagen, andre 
skaber opmærksomhed , og de fleste gør begge dele.
Vi håber, at I herunder finder inspiration jeres 
Lyserød Lørdag event.

For alle:

•	 Auktioner - Hold auktioner over lækre ting fra 
butikken og få f.eks en lokal kendis eller borg-
mesteren til at være auktionarius. 

•	 Motionsløb - Løb er altid godt, og det behøver 
ikke være kedeligt. Prøv for eksempel Crazy Bra 
Run, orienteringsløb, mandeløb, venindeløb, sti-
letløb, træskoløb eller baglænsløb. Tag evt. den 
lokale idrætsforening med i planlægningen. 

•	 Dans dig glad event - Arranger en danseaften 
- det kan være både tango, vals, disco, hiphop 
eller salsa - evt. med stemningsfuld forplejning. 
 

•	 Indsamling af BH’er - Skab trafik i butikken, 
ved at indsamle BH’er, og brug BH’erne som op-
pyntning og guirlander i butikken.Doner x antal 
kr. pr. BH til sagen, eller find sponsorer fra andre 
lokale erhvervsdrivende.  

•	 ”Loppemarked” - Hold PINK SALE med rester 
eller udgåede modeller. Inviter kunderne til at 
donere deres vintage/genbrugs varer, og lad 
salget gå til brystkræftsagen. 

•	 Tombola, banko, amerikansk lotteri - Sælg 
lyserøde lodsedler/amerikansk lotteri/ringlotteri.    



•	 Workshops, undervisning og kurser - Gør 
det, du er bedst til, og udbyd din viden mod et 
deltagergebyr f.eks. blomsterbinding, tango, 
zumba, linedance croquistegning, madlavning, 
snedkeri og lign.

For kvinder:

•	 Ladies Night - Inviter kunder og forretningsfor-
bindelser m.v. til et kvindearrangement, hvor de 
betaler et beløb for at deltage. Arranger under-
holdning i form af auktion, lotteri, banko m.m. 

•	 Modeshow - Gå sammen med byens andre bu-
tikker og arranger et modeshow, og sælg lodder 
til konkurrencer, eller hold auktion. 

For børn: 

•	 Fiskedam - Arranger en fiskedam for børnene 
med små præmier fra butikken.

•	 Ansigtmaling - Lav ansigtsmaling på børnene, 
eller sælg skattekort til en skattejagt på byens 
torv eller gennem gågaden. 

•	 Sten og flisetegning - Sælg en sten eller flise, 
mal den smukt og giv den i gave.

•	 Gummistøvle og kajkage kastekonkurren-
cer eller andre skæve forlystelser - Præmier 
kan evt. sponseres i samarbejde med andre af 
byens butikker. 

Kom og spis: 

•	 Salg af kaffe og kage, popcorn, candyfloss m.m. 
Få kunderne ind i butikken ved salg af noget til 
den søde tand. 

Running dinner - Her kan byens cafeer og 
restauranter gå sammen om et koncept, hvor 
hovedretten indtages et sted og desserten et 
andet, så der skabes et stort og velsmagende 
fællesskab.  



AKTIVITETER OG 
EVENTS FOR ERHVERV

Nedenfor er listet en række ideer til, hvordan du kan 
synliggøre din Lyserød Lørdag event til gavn for både 
dig selv og brystkræftsagen. Tag udgangspunkt i det, 
din virksomhed gør bedst, og skab jeres helt unikke 
event.

Brancheopdelte forslag til aktiviteter og events:

Bibliotek

•	 Sælg billetter til unikke foredrag og evt. forfatter- 
oplæsning 

•	 Sælg ud af de gamle bøger eller brug udstillinger 
og bibliotekskoncerter. 

Biograf

•	 Lyserød Lørdag forestilling med salg af produk-
ter i foyer forud for forestillingerne. 

•	 Lyserød bod med kager, lyserøde popcorn eller 
sunde juices der kan nydes under forestillingen.  

Brandvæsen

•	 Sælg en oplevelse – evt. en tur op ad brand- 
stigen med udsigt over byen. 

•	 Lyserød skumbane - skumlegeplads for børn. 

•	 Brandvæsnet er også en stor hjælp ift. at hænge 
bannere og flag op i byen.  

City/erhvervsforening

•	 Modeshow med byens butikker

•	 Høstmarked

•	 Borgmester/citychef/lokalkendis bager og sæl-
ger pandekager på gågaden



Forsamlingshus

•	 Fællesspisning

•	 Banko

•	 Loppemarked

•	 Auktion

•	 Modeshow

Frisører

•	 Velvære arrangement 

•	 Stylingevent 

•	 Doner indtægten fra dagens klipninger til       Ly-
serød Lørdag

•	 Hårpynt/flette-workshop

Hotel

•	 Velværeophold

•	 Støttemiddag 

•	 Auktion
•	 Skab et lyserød værelse og lad indtægten gå til 

Lyserød Lørdag

Håndværkere

•	 Tombola med gavekort til serviceydelser

•	 Byg dit eget fuglehus event for børn og voksne

•	 Håndværkerkursus på gågaden 

Idrætsforeninger

•	 Løbeevents

•	 Lyserød Lørdag turneringer med entre- 

indtægter

•	 Zumba på gågaden

•	 Skatteløb for familien

•	 Bankospil og auktion 

•	 Loppemarked

•	 Kage-, sandwich- og smoothiebod til 
arrangementer

•	 Lyserød Fitness uge for alle



Institutioner

•	 Børnehavebørn sælger lyserøde håndaftryk på 
lagener, malerier osv.

•	 Fernisering og kunstauktion

•	 Skolebørn kan yde gode gerninger og samle 
ind – evt. lave klassekonkurrencer omkring 
hvilken klasse der samler flest penge ind 
(inspireret af Operations Dagsværk).  

Massører 
•	 Velvære arrangement

•	 Massagevent - lær at give massage 

•	 5 min. nakke-hovedmassage på gågaden

Medier

•	 Konkurrencer - f.eks. tæl sløjfer i avisen

•	 SMS donationer

•	 Dækning af Lyserød Lørdag events (eller 
lyserøde events)

Planteskole

•	 Have/plantekursus

•	 Plant et løg, eller sælg lyserøde tulipanløg

•	 Planteevent i hovedgaden 

Radio

•	 Radio banko

Restaurant & Cafe

•	 Kursus og workshop: Hold kokkekursus evt. 
med temaretter for mænd.

•	 Lyserød brunch, kvindefrokost, Pink Dinner 
mm.

•	 Fællesspisning i gågaden ved verdens længste 
langbord (et samarbejde med cityforeningen)

•	 Pop-up restaurant/café 



Storcentre

•	 Børnetema: skattejagt, børnekupon til forskel-
lige butikker, fiskedam, show/musik på scene

•	 BH indsamling

•	 P-afgift eller rudevask

•	 Wellness tema på torvet

Aktiviteter og events for alle:

Pynt op og bliv synlig

På lyserødlørdag.dk kan der købes oppyntnings-
pakker med både flag, guirlander, plakater, klister-
mærker, streamers og balloner. Når du køber op-
pyntning, bliver din virksomhed synlig, og samtidig 
støtter I brystkræftsagen. 

Lyserøde priser på udvalgte varer
Butikkerne kan arrangere ”lyserød dag” eller Pink 
Friday, hvor der går et beløb til brystkræftsagen for 
hvert solgte produkt. Den lokale bager kan f.eks. 
sælge lyse- 
røde kager, hvor x kr. pr. kage går til brystkræftsa-
gen. Blomsterhandleren kan sælge lyserøde buket-
ter eller blomster, hvor x kr. går til brystkræftsagen.

Donere en procentdel af omsætningen
Butikkerne kan også donere hele eller en del af 
lørdagens omsætning på en bestemt ydelse.

Lyserød kundeaften
Hold en speciel kundeaften med tilbud og konkur-
rencer til fordel for brystkræftsagen. 



KONTAKT OS 
- VI ER KLAR TIL 
AT HJÆLPE

Fandt du ikke den idé, du søgte blandt 
alle de mange forslag  er du velkommen 
til at kontakte os i Lyserød Lørdag
sekretariatet:

Tlf. 35 25 35 12 eller på mail
lyseroedloerdag@cancer.dk

Med venlig hilsen

Sanne Lykke Lindehøj og
Julie Werner Petersen


