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Lyserød Lørdag aktiviteter
og events for frivillige
Brystkræft rammer 1 ud af 9 kvinder, og med din deltagelse 
i Lyserød Lørdag er du med til at gøre en stor indsats for, at 
ingen bryster skal have kræft. Lyserød Lørdag afholdes altid 
lørdag i uge 40, men du er velkommen til at tage hele ugen i 
brug. 

Mulighederne på Lyserød Lørdag er mange. Det er næsten 
kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du kan være 
med til at indsamle penge til brystkræftsagen – alle kan være 
med til at tilføre eventen et ekstra lyserødt skær. 

Du kan enten lave din egen indsamling eller koble dig på en 
eksisterende event i dit lokalområde. Når du tilmelder dig 
Lyserød Lørdag, modtager du forskelligt materiale bl.a. en vej-
ledning, som giver gode råd samt tjeklister til, hvad man skal 
huske i planlægningen.  

Inspiration
Om du samler ind for første gang, eller du har prøvet det før, 
så er lidt inspiration altid godt. 
Vi har prøvet at samle lidt ideer, som forhåbentlig kan inspirere 
dig – så slip din kreativitet løs.



Top 5 indsamlingsaktiviteter
Der er uendelig mange måder, hvorpå man kan samle penge ind til bryst-
kræftsagen. Her får du fem indsamlingsaktiviteter, som hver for sig har 
været succesfulde. 

Gåtur ’all in pink’ Hvor og hvor langt vil du gå for brystkræftsagen iført pink?
Om det er en byvandring iklædt lyserødt sammen med en passioneret lokal 
for at høre om byens historie og udvikling, eller om det er en fælles gåtur for at 
drive trafik til andre Lyserød Lørdag aktiviteter, er op til dig. Det er også muligt 
at invitere hundene med, så det bliver til en Pink Dog walk. Det er en dejlig akti-
vitet, som alle kan være med til. Hver deltager betaler for at være med til at gå.

Ladies Lunch Inviter veninder, netværk, forretningsforbindelser eller kollegaer 
til et pigearrangement med mad, drikke og underholdning. Dine gæster betaler 
et beløb for at deltage, som går til brystkræftsagen. Mad og drikke kan være 
sponsoreret af lokale kræfter. Arranger evt. også underholdning i form af
lotteri, banko m.m., hvor præmierne er sponsoreret af byens butikker.

Loppemarkeder Sælg stadepladser, og tag entre. I kan også lade en procent-
del af salget på loppemarkedet gå til brystkræftsagen. Det kan være en god idé 
at undersøge, om det er muligt at låne skolens gymnastiksal eller forsamlings-
huset i det tilfælde, at oktobervejret driller.

Motionsløb Løb er altid godt, og det behøver ikke være kedeligt. Prøv for 
eksempel Crazy Bra Run, orienteringsløb, mandeløb, venindeløb, stiletløb, 
træskoløb eller baglænsløb. Tag evt. den lokale idrætsforening med i planlæg-
ningen. Alle, der tilmelder sig løbet, betaler for at deltage. Hør, om der er lokale 
butikker, der har lyst til at donere ting til en goodiebag til deltagerne eller en 
præmie til vinderen.  

Biograf  Har du en DVD–samling, der kan konkurrere med Netflix? Så kunne 
et biografevent være den perfekte, fleksible indsamlingsidé for dig. Uanset om 
det kan afholdes i skolens gymnastiksal, kantinen på dit arbejde, din stue eller 
den lokale biograf, er der kun en ting, der står mellem dig og succes – popcorn! 
En oplagt mulighed vil også være at sælge produkter forud for forestillingen 
f.eks. lyserød bod med kager, lyserøde popcorn eller sunde juices, der kan
nydes under forestillingen.





Flere forslag
Hvis du vil have flere bud, så har vi lavet en liste af forslag, som forhåbent-
lig også kan være med til at inspirere dig.

Sport Hvilken sport brænder du selv for, eller har din by et særligt sportshold?
Det kunne være et arrangement inden for f.eks. karate, kajak, tennis,
fitnessfodbold, ridning eller ishockey.

Mandeløb/Sponsorløb Ideen bag denne fantastiske event stammer fra Hvide 
Sande, der siden 2008 har afviklet mandeløbet med stor succes. De deltagende 
mænd løber så mange runder som muligt på en bane i løbet af en time.
Sponsorer, der er tilmeldt på forhånd, betaler enten et fast beløb pr. mand eller 
et givent beløb pr. runde løbet af den enkelte deltager. Der deltager 40–50 
mænd i løbet. Længden på banen bestemmer I selv, men jo kortere den er, jo 
mere intim bliver stemningen.



Dans dig glad Arranger en danseaften – det kan enten være tango, vals, disco, 
hiphop eller salsa – evt. med stemningsfuld forplejning. Brug de lokale kræfter 
og evner til at skabe en sjov aften. Alle, der deltager, betaler for at være med, 
og dermed er I med til at indsamle.

Mænd i lyserød uniformsmarch Soldater, politi og brandmænd m.fl. kan 
tilføre uniformen lidt lyserødt – som minimum bærer de årets lyserøde sløjfe. 
Sponsorer kan også betale dem pr. lyserød ting, de har på.

Indsamling af BH’er Få sponsorer til at give f.eks. 20 kr. pr. indsamlet BH, og 
brug BH’erne som oppyntning og guirlander i byens rum.

Fiskedam Arranger en fiskedam for børnene, hvor de lokale legetøjsbutikker 
eller andre butikker har sponsoreret præmierne. For at prøve fiskedammen be-
tales f.eks. 10 kr.

Auktioner Hold auktioner over kunst, børnenes tegninger, havemænd, en per-
sonlig kok for en aften, eller få byens butikker til at donere varer. Få evt. en lokal 
kendis eller borgmesteren til at være auktionarius. I kan donere både entréind-
tægterne og det auktionen indbringer.

Morgenkaffe De fleste starter dagen med en kop kaffe, så ’Morgenkaffe’ kan 
være en god måde at samle ind på (det er altid lettere at samle ind, når du til-
byder noget, som folk alligevel skal have). Måske kan du slå dig sammen med 
nogen, der vil bage morgenbrød eller kager – så kan I levere hver jeres element 
til indsamlingen. 

Gallamiddag Arranger en lækker middag og inviter til velgørenhedsmiddag – 
evt. kombineret med en auktion. Alle, der deltager i eventen, betaler entré, og 
overskuddet fra aftenen går til Lyserød Lørdag. 

Spise konkurrence Hvor mange kiks kan du spise uden at drikke noget? Hvor 
hurtigt kan du spise 5 hotdogs? Hvor mange oliven kan du have i munden på 
en gang? Når det kommer til mad, er der masser af muligheder for konkurren-
cer. Du kan bl.a. indsamle penge ved at folk betaler entré, eller lade sponsorer 
betale et beløb ift. hastighed eller mængden af mad sat til livs. Hvis du laver en 
spisekonkurrence, hvor der skal slås en rekord, kan du være så heldig, at lokal-
pressen vil skrive om det og derved tiltrække endnu flere folk til din event.



Har du lyst til at være med?
Så tilmeld dig på www.frivillig.dk Når du er tilmeldt, får du information og 
inspiration til, hvordan du kan være med til at gøre Lyserød Lørdag til en
festdag.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i Lyserød Lørdag 
sekretariatet på tlf. 35 25 35 12 eller på lyseroedloerdag@cancer.dk

Jo flere vi står sammen, jo bedre resultater kan vi skabe for brystkræftsagen.


