
 

Gode Gerninger - en del af Danmarks Indsamling 2022 
Kampagneperiode: 4.- 29. januar 2022 
 
DR, Novo Nordisk Fonden og en række samarbejdspartnere inviterer de yngste danskere til 
at gøre gode gerninger op til Danmarks Indsamling 2022. Når et barn gør en god gerning, 
giver Novo Nordisk Fonden 20 kroner til Danmarks Indsamling. Pengene går til et Røde Kors- 
projekt i Syrien, der hjælper udsatte børn og unge. 
 
Om Gode Gerninger og registrering 
 
I 2022 er Ramasjang (4-8 år) og Ultra (9-14 år) afsender på Gode Gerninger, men alle børn 
er naturligvis inviteret med. DR Lær udvikler undervisningsmateriale til brug for de 
ældste i børnehaven og til skolernes indskoling og mellemtrin. Materialet udgives den 10. januar. 

 
 
 
 
 

 
Hver en god gerning tæller, når den registreres. Det kan man gøre to steder. I år er bibliotekerne åbne, og vi 
inviterer derfor landets børn til igen at registrere deres gerninger på biblioteket med et Gode Gerninger-
bevis – som de kender det. Vi holder samtidig fast i det digitale site, som blot inviterer endnu flere til at 
være med på Gode Gerninger. Ramasjang og Ultra er afsendere på sitet. 
 
Registrering på sit lokale bibliotek: 
Her udfylder man et Gode Gerninger-bevis og afleverer det til sin bibliotekar, som kvitterer med et velfor-
tjent diplom. 
 
Registrering på dr.dk/godegerninger: 
Her klikker man på “registrer en god gerning”, hvorefter man modtager sit print-selv-diplom. 
 
Særligt for registrering på sitet 
På sitet er det muligt at registrere mange gerninger på én gang, og det kræver ikke et login. 
Det er også muligt at indsende foto af sin gerning på dr.dk/godegerninger. Fotos bliver vist 
på sitet. Man kan indsende op til 20 fotos på én gang. 
 
Man kan indsende videoer til Ramasjang på dr.dk/ramasjang.  
 
Vi opfordrer til, at biblioteker, ledere og organisationer vil tælle gerninger op løbende, fx ugentligt, og regi-
strere dem på dr.dk/godegerninger, så vi oplever en løbende stigning i antal gerninger under kampagnen.  
Fristen for inddatering af gode gerninger for bibliotekerne er fredag den 28. januar kl. 12.00. Den frist er sat 
for, at bibliotekerne ikke skal sidde på vagt, indtil DR lukker for registreringen lørdag inden showet sendes 
på tv lørdag den 29. januar. Dog er bibliotekerne velkomne til at inddatere gode gerninger om lørdagen 
også. 
 
Masser af samarbejder 
For at give børnene en masse inspiration til at gøre en forskel lokalt har DR, FDF, Friluftsrådet og landets 
biblioteker indgået et stærkt samarbejde. Sammen vil partnerne give inspiration til gode gerninger, der kan 
aktivere børnene til at hjælpe deres næste på legende og lærende vis.  



 

 
 
DR: Ramasjang, Ultra og DR Lær er afsendere på Gode Gerninger. Ramasjang har udviklet en musikvideo til 
kampagnen, som kommer til at køre på Ramasjangs platforme. Årets sang hedder ”Det’ fixet”, og i musikvi-
deoen gør børn gode gerninger til inspiration for målgruppen. Ultra aktiverer egne brands i Gode Gerninger 
på tværs af SoMe, Youtube, nyheder og influenter fra kendte Ultra-serier. DR Lær udgiver materiale til bør-
nehaver på dr.dk/spire og til skoler på dr.dk/skole.  
 
Landets biblioteker har stærke, lokale samarbejder med skoler og dagtilbud, ligesom de dagligt er i dialog 
med kommunernes borgere, herunder børnefamilierne. På biblioteket kan man registrere sin gerning ved 
at udfylde og aflevere et Gode Gerninger-bevis*. På biblioteket kan man også få sit diplom. På tværs af 
web, SoMe og analoge materialer giver bibliotekerne ideer til gerninger.  
 
Friluftsrådet: Med en stor kontaktflade ud til landets friluftsorganisationer og grønne institutioner motive-
rer Friluftsrådet Danmarks børn til at lave gode, grønne gerninger til gavn for både mennesker og natur 
over hele landet.  
 
FDF: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF tager aktiv del i årets Danmarks Indsamling. Overalt i landet vil 
børn fra FDFs lokale kredse i den kommende tid samle ind ved at gøre gode gerninger for andre og inspirere 
til, hvordan man kan gøre noget godt der, hvor man bor.  
 
*For en god ordens skyld: Man skal blot skrive sin gerning på papiret. Hvis et barn, mod forventning, opgiver person-
følsomme oplysninger på beviset, skal det makuleres.  
 

Læs mere om årets tema for Danmarks Indsamling her: https://danmarksindsamling.dk/  
 
Læs mere om Røde Kors-projektet i Syrien her: https://danmarksindsamling.dk/roede-kors-2022-efter-en-
barndom-i-krig-og-vold-faar-syriens-tabte-generation-hjaelp-til-at-rejse-sig/  
 

 
Materialer 
 
Samarbejdspartnere modtager en grafik- og PR-pakke som indeholder: 
 
Plakater, Gode Gerninger-bevis, diplom, fold-selv-bogmærker, grafik til badges, SoMe-ikoner, grafik til web 
og grafik til brug på infoskærme.  
 
I pakken er også en pressemeddelelse, de kan tilpasse til eget lokalområde - fx ved at indsætte citat og by, 
samt et par pressefotos til brug ved omtale af Gode Gerninger. 
 
Vi håber, at I, der gør brug af infoskærme, vil lade dr.dk/godegerninger optræde på dem i 
kampagneperioden, så man løbende kan følge med i, hvor mange Gode Gerninger, der er 
udført rundt i landet. 
 
Vi opfordrer samarbejdspartnere til at melde ind med gode, skøre, rørende og overraskende historier, som 
I støder på undervejs. DR understøtter med at formidle dem til husets redaktioner og eksterne medier via 
PR-bureauet RelationsPeople, hvis gode kræfter vi har til rådighed via Danmarks Indsamling. Send af sted til 
Emma Frandsen på EMFR@dr.dk. 
 
Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Vi glæder os til at lave Gode Gerninger med jer! 
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