Din indsamlingsleder

Guide

Alzheimerforeningens

Landsindsamling 2022
Lørdag den 24. september

NB: Guiden er udarbejdet i et printervenligt format

Kære indsamlingsleder
Tak fordi du vil koordinere Alzheimerforeningens Landsindsamling 2022, hvor vi
sammen skaber synlighed om demens, samtidig med at vi samler ind til
Alzheimerforeningens formål.
Dit engagement gør en stor forskel - og vi ser frem til en festlig indsamlingsdag, med
dig og alle de andre frivillige indsamlingsledere og indsamlere i hele landet.
Tak fra Alzheimerforeningen

Hvad går pengene til?
Over 400.000 danskere har demens tæt inde på livet – enten

Indsamlingslederens rolle:

fordi de selv har sygdommen, eller fordi de er nære pårørende
til en person med demens.

• Du er Alzheimerforeningens lokale ambassadør

Pengene fra Landsindsamlingen går bl.a. til:

• Du spørger folk i dit netværk, om de vil samle ind.
Indsamlerne kan både samle ind på gaden og lave en
digital indsamling på Facebook.

Rådgivning – gratis rådgivning på Demenslinien
Forskning – forebyggende og behandlende forskning
Aktiviteter – tilbud til mennesker med demens og pårørende

• Du forbereder indsamlingsdagen, sender indsamlerne
godt afsted og tager imod dem når de kommer tilbage.

Forebyggelse – forebyggende indsatser til individ og samfund

• Du giver indsamlerne en god oplevelse.

Oplysning – udbredelse af viden om demens

• Du optæller de indsamlede penge og indsætter dem til
Alzheimerforeningen umiddelbart efter indsamlingen.

Politisk påvirkning – vi sætter demenssagen på dagsordenen

Vores indsamling er en gadeindsamling
En gadeindsamling adskiller sig fra en husstandsindsamling ved, at man ikke går fra dør til dør og
ringer på, men i stedet står eller går på offentlig gade, plads eller torv, og retter henvendelse til
dem, der kommer forbi.
Vores indsamling er også en digital indsamling på Facebook
Flere indsamlere benytter sig også at muligheden for at samle ind på Facebook. Det er let at lave
sin egen digitale indsamling - og den er et godt supplemement eller alternativ til at gå på gaden.
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Tjekliste
Før indsamlingsdagen
Planlæg hvor i byen, der skal samles ind og lav aftaler med de lokale butikker og supermarkeder,
som I står ved. Kig på Huskedagen.dk under Indsamlingsleder, hvor vi har tilladelse til at stå.
Spørg i dit netværk (familie, venner, kollegaer), om de vil være indsamlere. De kan både være
gadeindsamlere på dagen, og forholdsvis enkelt lave en digital-indsamling på deres Facebook.
Erfaringen er, at det giver meget synlighed og en god oplevelse, når man samler ind både på gaden
og online. For mange - særligt yngre, er en online-indsamling let og ligetil at oprette. Fortæl de
digitale indsamlere at der ligger forslag til tekster, grafikker og billeder på Huskedagen.dk
Deltag i et indsamligsledermøde på Zoom (online), vælg den dato der passer dig bedst, hvor vi
mødes og taler om opgaverne.
Tænk over, hvordan du foretrækker at overføre de indsamlede penge.
Skriv eller ring til indsamlerne, som er tilknyttet dit mødested og byd dem velkommen.

På indsamlingsdagen
Byd indsamlerne velkommen, udlever indsamlingsmaterialer, aftal hvor de skal stå - og send dem
godt afsted.
Informer indsamlerne om dagens plan og om hvornår de skal aflevere deres indsamlingsbøtter, når
de er færdige med samle ind.
Tag imod indsamlerne når de kommer tilbage - og gerne med en kop kaffe og lidt sødt.
Lad indsamlerne tælle deres penge op selv - helst to og to. Hvis mødestedet altså er egnet til det.

Efter indsamlingsdagen
Indbetal eller overfør de indsamlede penge til Alzheimerforeningen. Dette kan gøres på forskellige
måder:
•
•
•
•

Indbetaling i din lokale bank til Reg.nr. 1551 Konto nr. 1188 7643
Bankoverførsel via tilsendte OCR-kode
Værdiforsendelse via PostNord af kontanter
Overfør det indsamlede beløb fra din private MobilePay til jeres lokale MobilePay-nummer og
behold kontanterne selv.
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Generelt om
indsamlingen
Tidspunkt
Indsamlingen foregår mellem kl. 11:00 til14:00. Det er en
god ide at du er på mødestedet i god tid og gør klar til at
indsamlerne kommer kl. 11.

Tilladelse til at samle ind
Alzheimerforeningen har fået tilladelse til at afholde en
gadeindsamling den 24. september i tidsrummet
8:00-18:00. Kun denne dag og i dette tidsrum er det tilladt at
samle ind på gaden.
Du får en kopi af tilladelsen, der sendes sammen med dine
indsamlingsmaterialer, som vi anbefaler at du har med på
indsamlingsdagen.

Digitale indsamlingsledermøder
Deltag i et af vores digitale indsamlingsledermøder, hvor
vi forbereder os sammen til indsamlingen:
Vælg mellem datoerne:
17. august kl. 16.00
29. august kl. 10.30
13. august kl. 19.00
21. september kl. 19.00

Hvis du ønsker at starte din indsamling fx. kl 10.00 er det muligt. Vores
indsamlingstilladelse gælder hele lørdagen i tidsrummet fra 08.00-18.00. Flytter
du på indsamlingstidspunktet, så giv dine indsamlere besked herom, for i mails
fra kontoret står der, at indsamlingen starter kl. 11.

nb. møderne har samme dagsorden.

Mødested
Mødestedet er det sted, hvor dine indsamlere mødes før
og efter indsamlingen. Når indsamlerne tilmelder sig, får
de oplyst deres mødested, som også står på deres
bekræftelsesmail.

Hvad og hvor gælder tilladelsen
Tilladelsen gælder på offentlige områder, dvs. gågader, gader
og pladser. Spørg forretninger eller caféer om I må stå foran
deres butik på forhånd.

Vi anbefaler, at I fordeler indsamlerne i byen. Du kan på
forhånd spørge i lokale supermarkeder, om I må samle
ind foran deres butik. Vi har tilladelse til til indsamling
ved Coops butikker og Salling Groups butikker.

Klager
Vores indsamling lever naturligvis op til Indsamlings-nævnets
‘Retningslinjer for god indsamlingsskik’. Hvis du har brug for
hjælp, kan du ringe eller henvise til Alzheimerforeningen på
telefon: 88 44 04 27.

Hvor mange indsamlere skal jeg forvente,
der dukker op?
Er du indsamlingsleder i en mindre by, skal du regne med
ca. 5 - 10 indsamlere. Er du indsamlingsleder i en større
by, skal du regne med 10 - 25 indsamlere.
Tip: Skriv eller ring til dine indsamlere før
indsamlingsdagen, og fortæl hvordan indsamlingsdagen
forløber.

DIGITAL
INDSAMLING
I 2021 var der ca. 350 indsamlere, som også lavede
en digitalindsamling fra deres egen Facebookprofil. De indsamlede ca. 328.000 kr. Altså i
gennemsnit 1000 kr. per indsamler. Du må meget
gerne hjælpe med udbrede den mulighed, både til
indsamlerne der allerede har tilmeldt sig og til
andre, som kunne være interesserede i at samle ind
på den måde.

Tilmelding af indsamlere
Bed familie, venner og kolleger om at tilmelde sig på
huskedagen.dk, så får de automatisk de informationer,
de har brug for inden indsamlingen.
Vi sender mails til dig med dine tilmeldte indsamlere ca.
3 uger før indsamlingen og frem til indsamlingsdagen.

Det er meget enkelt. Gå ind under Huskedagen.dk
og indsamler. Der ligger en guide til hvordan man
gør.

Indsamlere, der dukker op uanmeldt
Hvis der møder indsamlere op på dagen, som ikke har
meldt sig via huskedagen.dk er de naturligvis velkomne
til at være med. Du registrerer blot deres fulde navn og emailadresse og sender det til
indsamling@alzheimer.dk efter indsamlingen.

Vi vil også fra hovedkontoret udbrede muligheden
for digitale indsamlinger, som supplement til
gadeindsamlingen, fordi det åbner for at flere kan
deltage og bidrage - og vores sag får mere
synlighed.

Hvem kan samle ind?
Alle kan være med til at samle ind. Unge under 18 år skal
gå sammen to og to, mens børn under 11 år skal følges
med en voksen.
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Før
indsamlingsdagen
Indsamlingsmaterialer
Du får tilsendt indsamlingsmaterialer hjem til dig ca. 14
dage før indsamlingen. Kontakt os, hvis materialerne
ikke er kommet frem til dig en uge før indsamlingen.
Indsamlingsbøtterne skal have jeres lokale MobilePaynummer klistret på. Derfor er indsamlingsbøtterne og
MobilePay-klistermærker er pakket for sig og så skal du
klistre dem på - en på hver side af bøtten. Der er også
kageflag til dig, hvis du bager til indsamlerne eller til folk
på gaden.

Indsamlingsleder-netværk på Facebook
Vi har oprettet en lukket Facebook-gruppe,
hvor I og vi kan "mødes" og dele
spørgsmål, ideer, gode råd, hurtige
nyheder og andet godt med hinanden.

Hver indsamler skal have en kuvert.

Kuverten til indsamlerne indeholder:

Anmod om at komme med i gruppen:
Indsamlingsleder - Alzheimerforeningens
Landsindsamling
Kom med ombord allerede nu.

• 1 indsamlingsbøtte
• 10 balloner og ballonpinde til uddeling og pynt
• 1 regnslag
• 1 taske til materialer (Som de får med hjem bagefter)
• ID ”indsamler” klistermærke, som indsamler bære synligt
• Brev og indsamlingstilladelse til indsamlerne

Materialer til indsamlingsdagen:

Før
Efter
Indsamlingsbøtte:
Sæt dit lokale MobilePay-klistermærke på, ligesom på det store billede

Balloner

Regnslag
Brev og
indsamlingstilladelse

Taske
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På
indsamlingsdagen

!

På selve dagen er du ”vært” for indsamlingen. Du
sætter rammen for indsamlingen, og du tager imod
indsamlerne, og hjælper dem med at få en god og
festlig oplevelse med at samle ind.
Fortæl indsamlerne om dagens forløb og planen for,
hvor de kan stå i lokalområdet. Det kan også være
indsamlerne selv har en ide til hvor i byen, de gerne vil
gå eller stå, når de samler ind. Du skal huske at registrere
indsamlerne, når de ankommer og når de kommer
tilbage notere, at de har afleveret deres
indsamlingsbøtte.

Bed indsamlerne til at læse ’Brevet til
indsamlerne’ - eller gennemgå det med dem,
inden du sender dem afsted.
Fortæl indsamlerne, at de skal komme tilbage
til mødestedet og aflevere indsamlingsbøtterne til dig, når de er færdige med at
samle ind kl. 14:00.

Huskekage
Kagebagerne Liv og Simone (fra Den Store Bagedyst) har
lavet en opskrift på årets "Huskekage". Har du tid, lyst og
mulighed, så kan du også servere den. Enten for folk der
passerer - eller for dine indsamlere, når de kommer
tilbage. Opskriften ligger på Huskedagen.dk og du får
tilsendt kageflag automatisk.

En indsamler samler i gennemsnit 1000 kr. ind
- så hjælp os med at give dem en god
indsamlingsdag og oplevelse.
Støttemulighederne
er også angivet på
indsamlingsbøtterne.

KONTANT
Mønter eller sedler lægges i indsamlingsbøtten

MOBILEPAY
I år har dit indsamlingssted
sit eget MobilePaynummer. Så MobilePaydonationer går ind på dit
indsamlingsresultat
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SMS
Støt med 100 kr.
ved at sende teksten
HUSK til 1217

Efter
indsamlingen
Optælling og indbetaling af penge
Som indsamlingsleder har du ansvaret for at de
indsamlede pengene tælles op og overføres eller indbetales til Alzheimerforeningen. Det kan være en fordel på
forhånd at danne dig et overblik over, hvilken metode, du
vil gøre brug af.

Hvad gør du med de indsamlede penge?
Indbetales på konto: Regnr. 1551 Konto nr. 1188 7643
og benyt OCR-koden, så kommer pengene ind på din
indsamling.
Indsæt på dit lokale MobilePay-nummer: Du kan
indbetale pengene på jeres lokale MobilePay-nummer
og selv beholde kontanterne.
PostNord-værdi-forsendelses-pakke: Kan du ikke
komme af med kontanterne, så ring til os og så sender vi
en værdiforsendelsespakke, som du lægger pengene i
og sender retur til os.
Oplever du udfordringer med indbetalingen, så kontakt
os endelig - og så finder vi en løsning.

Hvis mødestedet egner sig til det, anbefaler vi, at du lader
hver enkel indsamler optælle deres penge selv, hvorefter
du registrerer det enkelte beløb på indsamlingsoversigten. Du kan samle de optalte penge i én pose.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan du tage pengene
med til en mønttæller ved kassen i Netto eller Fakta, hvor
de ofte tager imod mønterne og veksler pengene til
sedler. Det kan være en fordel at have klippet bøtterne op
på forhånd og samle dem i en lille pose. Så går det
hurtigere at hælde mønterne i supermarkedets
tællemaskine. Åbner du selv indsamlingsbøtterne
anbefaler vi at du gør det sammen med en anden.

!

Besvarelse af evaluering
Efter indsamlingen mailer vi et evalueringsskema,
som du meget gerne må besvare. På den måde
lærer og forbedrer vi indsamlingen fra år til år.

Presse og
sociale medier

Pengene skal indbetales seneste 4 dage
efter indsamlingen - eller du skal have
bestilt en PostNord-værdiforsendelses
pakke.

TIP: Hashtag
Vi håber at du vil dele billeder med os fra din
indsamlingsdag på Instagram og Facebook. Sæt
#huskmig på billedet. Sålaver vi sammen lavet et
flot landsindsamlingsgalleri. Du kan også sende
dine fotos til: indsamling@alzheimer.dk, så lægger
vi dine billeder op.

Pressemeddelelse
Du er meget velkommen til at dele nyheden om indsamlingen med din lokalavis. Der ligger en
pressemeddelelse fra august måned som du kan benytte.
Vi giver information om, hvor du kan finde den, når den er
klar.

Kontaktinformation
Du er altid mere end velkommen til at tage fat i os, med
spørgsmål eller hvis du har brug for hjælp. Vi sidder ved
telefonen mellem 9 og 15.00 på hverdage, klar til at
hjælpe dig.

Sociale Medier

På Huskedagen.dk og vores lukkede Facebookgruppe,
lægges billeder, grafikker og udkast til tekster. som du kan
bruge til dine egne opslag på de sociale medier.
Jo mere mediedækning vi får før indsamlingen, des bedre.
Så ring til os, når du hører en fin historie f.eks. om
indsamlerne eller en person der samler ind på en særlig
måde. Så kan vi hjælpe med at få historien i
medierne, hvis du ikke selv har tid eller mulighed.

VIGTIGT! Husk at anføre dit fulde navn,
samt byen hvor I har samlet ind, på indbetalingen.

E-mail: indsamling@alzheimer.dk
Telefon: 88 44 04 27
På indsamlingsdagen sidder vi ved telefonerne hele
dagen - så ring endelig og vi vil også meget gerne høre
hvordan din indsamlingsdag er gået.
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Telefon til Alzheimerforeningen: 88440427
Mail: Indsamling@alzheimer.dk
Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, 4. sal, 1468 København K

