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Danmarks Indsamling / Gode Gerninger 

Ramasjang: Gode Gerninger Smitter 
Kampagne fra den 11. januar - 6. februar 2021 
 
Alt det gode, du gør, smitter. Sådan lyder det, når DR, Novo Nordisk Fonden og en række 
samarbejdspartnere inviterer alle landets børn til at gøre gode gerninger op til Danmarks Indsamling 
2021. Børnenes gode gerninger bliver vekslet til flotte beløb, der skal give håb for coronakrisens 
børn. Novo Nordisk Fonden giver 20 kr. til Danmarks Indsamling for hver god gerning. 
Biblioteker landet over er garanter for det kommunale samarbejde og en fælles kommunal indsats 
omkring indsamlingen. 4. januar er DR klar med informationsmateriale, som kan hentes af alle 
biblioteker på temasamarbejde.dk.  
 
Om Gode Gerninger  
I år henvendes sendefladen omkring Gode Gerninger primært til Ramasjang-målgruppen (4-8-
årige), men alle børn er naturligvis inviteret med til at gøre en forskel der, hvor de er. Ingen kan gøre 
alt, men alle kan gøre noget, og hver en god gerning tæller. Samtidigt er DR Skole også i gang med 
at forberede aktiviteter omkring indsamlingen. 
 
Igen i år varetager landets biblioteker en værdifuld rolle og engagerer lokalmiljøet i den gode sags 
tjeneste. Med en stærk kontaktflade ud i kommunen bliver bibliotekerne hjem for de gode gerninger 
lokalt.  Bibliotekerne har en unik kontaktflade ind i de kommunale forvaltninger, ud i de enkelte 
skoler/institutioner og selv de mindste lokalsamfund. 
 
Biblioteket er også det sted, man komme forbi og registrere sin gode gerning (hvis restriktionerne 
tillader det) eller man kan maile/ringe sine gode gerninger ind til sit lokale bibliotek. Det lokale 
bibliotek kan også printe og uddele Godhedsbeviser, hvis restriktionerne gør det muligt. Da vi ikke 
ved, hvordan restriktionerne ser ud til januar, bliver det også muligt for private at inddatere gode 
gerninger selv. Men selvom bibliotekernes medarbejdere skulle være hjemsendte, håber vi, at I 
alligevel vil udnytte jeres kommunikationskanaler til at skabe opbakning ude i jeres kommuner. 
 
De 10 kategorier  
I en håbløs corona-tid skal Danmarks børn netop være lyset i mørket og skabe håb for andre børn, 
der er ramt af krisen. Generelt er det en svær tid for mange, og det giver en endnu større mulighed 
for at gøre en lokal forskel for nogen, der har brug for det. 
 
Som noget nyt i år har vi udviklet 10 kategorier af gerninger, der netop afspejler dette. De 10 
kategorier kan hver især løses på en række forskellige måder og er skabt og tænkt i samarbejde 
med partnerne og de 12 organisationer, der står bag Danmarks Indsamling.  
 
De 10 kategorier lyder: 
 

• Indsaml noget skrald  

• Hjælp dyrene i naturen / haven  

• Hjælp din nabo  

• Bag en kage til en, du vil glæde  

• Ring / skriv til dine bedsteforældre  

• Send en hilsen til nogen på et plejehjem  

• Hjælp nogle nybagte forældre  

• Gå en tur med en ven / nabo / familiemedlem  

• Gør en hemmelig tjeneste for nogen  

• Læs en historie højt for et andet barn  
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For at give børnene en masse inspiration til at gøre en forskel lokalt har DR og bibliotekerne også 
allieret sig med FDF og Friluftsrådet. Sammen vil partnerne fortolke kategorierne og finde på 
konkrete gerninger, der kan aktivere børnene til at hjælpe deres næste på legende og lærende vis. 
 
På sit lokale bibliotek kan man fx få inspiration til gode bøger, som man kan læse højt for et andet 
barn og finde bøger med tips og tricks til at bygge et insekthotel til gavn for dyrene i haven. Måske 
opdager man, at en bog står forkert på hylden og sætter den straks på plads – og så har man jo 
faktisk gjort en hemmelig tjeneste for den næste, der skal bruge den. Det kan også være, man har 
læst en god bog, man gerne vil dele. Så kan man optage en video, mens man læser historien og 
sende til de ældre på det lokale plejehjem. Og sådan er der uendeligt mange gode gerninger at gøre, 
der skaber glæde. 
 
Sådan registreres de Gode Gerninger 
Vi må naturligvis tænke i alternative, digitale løsninger som følge af corona-restriktionerne. Som 
noget nyt i år vil man derfor også kunne registrere sine gode gerninger digitalt på 
dr.dk/godegerninger som går i luften 8. januar. Man kan blot klikke 1-10 gerninger af og indsende 
med det samme, eller man kan vælge at vedhæfte et foto eller en video. Herfra kan man også printe 
sit diplom. 
 
Er man en skole, organisation eller institution, kan man få sit lokale bibliotek til at registrere alle 
de udførte gerninger på en gang. Bibliotekerne modtager et særligt login, der gør registreringen 
simpel. 
 

 
  
Fortæl alle om de Gode Gerninger 
Alle samarbejdspartnere får pr. 4. januar tilsendt en designpakke samt grafiske elementer, der kan 
bruges på skærme og/eller print, og som kan benyttes i kommunikationen af Gode Gerninger.  Vi 
lægger alt materiale op på https://temasamarbejde.dk/ og alle biblioteker har adgang uanset om man 
normalt deltager i temasamarbejdet. 
Samarbejdspartnerne får også pressemeddelelse, og så arbejdes der på at få en dispensation til at 
dele en markedsføringsvideo med Motor Mille og Hr. Skæg, samt en musikvideo med Motor Mille 
og Rosa. Alternativt er man mere end velkommen til at dele disse fra Ramasjangs kanaler.  
 
Vi håber, at mange vil lade dr.dk/godegerninger optræde på deres digitale skærme og kanaler i 
kampagneperioden, så man løbende kan følge med i, hvor mange Gode Gerninger, der er udført 
rundt i landet.  
 
Bibliotekernes temasamarbejdes redaktion sidder i hele perioden frem til indsamlingsshowet 
lørdag d. 6. februar 2021 klar til at modtage spørgsmål og meget gerne gode historier fra jeres 
kommunale indsamling. Bare send en mail til temasamarbejde@aalborg.dk, så bringer vi det hele 
videre til DR. 
 


