
På vejen/i opgangen hvor jeg bor 
• Sæt opslag op på fælles væg
• Reklamer ved vej- eller gård-festen/ 

loppemarkedet mv. 
• Spørg over hækken, eller bank på hos 

naboer på din vej
• Bestil flyers via dit login, som du kan 

dele ud til dine naboer

Via min Facebook
Du kan: 
• Dele Hjerteforeningens Facebook-

opslag på din Facebookprofil. (En god 
idé kan være, at gøre opslaget 
personligt)

• Opfodre dine venner til at gå en tur via 
din Facebook-side.

• Opfodre dine Facebook venner til at 
dele dine opslag

• Dele opslag i grupper, du er medlem af 
– eller find lokale Facebook-grupper, 
som er åbne. 

I mit aktive fritidsliv 
• Udfordre spinnings-, løbe-, trave-, 

fodboldholdet mv. til at finde 
indsamlere

• Organisere at I mødes før og/eller efter 
– en mulighed for at se hinanden til en 
gåtur med mening, udover jeres 
normale træning

Ideer til at finde deltagere i mit private netværk

Blandt venner og familie 
• Ta’ en snak med venner og familie om 

hvorfor de skal tilmelde sig
• Gør det til en familiedag med mening
• Gør det en dag med vennerne, hvor I 

samler ind og mødes bagefter

På min arbejdsplads
• Via intranettet eller hæng opslag op i 

fællesområdet på arbejdspladsen 
• Opfordre kollager til at melde sig som 

indsamler, og fortæl om formålet 

I mit foreningsliv 
• Udfordre hækle- eller bridgeklubben 

mv. til at deltage i indsamlingen
• Bringe Landsuddelingen med ind i 

bestyrelsen, grundejerforeningen eller 
andelsforeningen og få en gratis 
hjertestarter til beboerne 

• Udfordre frivilligkollager i 
sammenhænge, hvor du ellers er aktiv 
til at melde sig til



Ideer til at finde deltagere via ekstern kommunikation 

Via nyhedsbreve og årssprogrammer
• Synliggør landsuddelingen i 

nyhedsbreve og i jeres årskalender og 
folder for 1. halvår 2021. 

• I værktøjskassen på din login-side kan 
du finde billeder du kan bruge. 

Synlighed
• Få opmærksomhed på det centrale 

torv, gågaden eller andre steder, som 
giver mening og skriv indsamlere op. 
Medbring hjerteballoner og andet, som 
skaber synlighed og som giver gode 
billeder til ugeavisen og Facebook. Hav 
flyers med. 

Via Facebook
• Del Hjerteforeningens opslag. Husk at 

give det en lokal vinkel. 
• Opfordre lokalforeningens, klubbens, 

netværkets, gruppens medlemmer til 
at melde sig og tage en ven med.

• Opfordre til at dele jeres opslag. ➢ Del 
opslag i grupper, I er medlem af – eller 
find lokale Facebook-grupper, som er 
åbne.

Ophæng af plakater og uddeling af flyers
• Sæt plakater op fx i motionscentre, 

supermarkeder, sundhedshuse, 
apoteker, lægehuse, sundhedscentre, 
frivilligcentre, biblioteker i 
lokalområdet, og lav evt. aftale med 
beboerformand i større boligområder.

• Uddel flyers fx på torve og stationer 
eller til arrangementer lokalt i byen, 
hvor der også er mulighed for en snak. 
Lav evt. en aftale med lokal 
kontaktperson fx på frivilligcentret, i 
lokalrådet, beboerformand i større 
boligområder.

Via presse
• Lokalaviserne elsker at få serveret en 

god lokal historie – det kan kobles til 
deltager hvervning. 

• Lokalradio er også en mulighed. 
• Under ‘Værktøjskassen’ finder du 

pressemeddelelser og vejledning.

Via hjemmeside
• Synliggør landsuddelingen på 

lokalforeningen eller klubbens 
hjemmeside, fx med et banner  eller et 
billede på forsiden. Billederne finder du 
under ‘Værktøjskassen’ på din login-
side.

Brug kendte personer
• Få kendte personer fra sport eller 

byrådsmedlemmer til at opfordre 
lokalsamfundet til at melde sig.



Ideer til at finde deltagere via lokalforeningens eller klubbens netværk

I mit aktive fritidsliv 
• Udfordre spinnings-, løbe-, trave-, 

fodboldholdet mv. til at finde 
indsamlere

• Organisere at I mødes før og/eller efter 
– en mulighed for at se hinanden til en 
gåtur med mening, udover jeres 
normale træning

Hjertecafé og Hjertemotion
• Del flyers ud til 

hjertecafé/hjertemotions-deltagere.
• Hvis I har en fast gruppe, der møder 

op, så foreslå at I mødes en ekstra gang 
d. 30. august, samler ind og 
efterfølgende mødes til kaffe og frugt.

Alle andre aktiviteter 
• Del flyers ud med opfordring til at folk 

melder sig. Spørg gerne med det 
samme.

Generalforsamling
• Del flyers ud til generalforsamlingen. 
• Nævn det gerne til mødet.
• Hav eventuelt en computer/Ipad med 

på dagen, hvor folk kan melde sig med 
det samme. 

Traveture på hjertestien 
• Omdan den normale søndagstravetur 

til en tur til fordel for en hjertestarter. 
Start med fælles opvarmning inden I 
starter turen.

• Læg den ugentlig travetur om 
søndagen i denne uge, og opfordre 
faste deltagere til at tage en 
ven/veninde eller et familiemedlem 
med.

Nytårsmarch
• Del flyers ud til jeres Nytårsmarch. 

Medbring en liste som deltagerne kan 
skrive sig på.

• Nævn landsuddelingen i velkomsttalen: 
”Et nytårsfortsæt for at gøre noget 
godt for hjertet kunne være, at være 
deltager for Hjerteforeningen”.



Ideer til at opdyrke nye netværk

Efterskoler
• Efterskoleelever er ofte på skolen om 

søndagen, og opfordres til at være med 
til en vigtig dag i lokalområdet. 

• Kontakt nærliggende efterskoler og 
hør, om I må komme forbi til fx en 
morgensamling og fortælle om 
landsuddelingen. 

• Fortæl at de skal gå to og to, så de 
samtidig får en hyggestund ud af det 
også. 

Folkeskoler
• Den personlige kontakt kan være 

essentiel her ift. at motivere en klasse 
eller sågar en skole til at deltage. 

• Jo tidligere ude, des bedre – måske det 
kan kobles til et tema, de skal have på 
skolen om sundhed, hjertet og 
hjertestartere. 

OBS: Børn under 11 år må kun samle ind, hvis de følges med en voksen. Børn mellem 11 og 18 år må gerne 
samle ind, hvis de går to og to eller følges med en voksen. 

Ældresagen 
• Ældresagen har mange medlemmer og 

har som udgangspunkt et fælleskab
med Hjerteforeningen om hjertesagen.

• Kontakt formanden for den lokale 
forening og hør om de vil være med til 
landsuddelingen og samtidig sprede 
budskabet i deres netværk. 

Kontakt til studerende 
• Kontaktsteder kan være: 

sygeplejeskoler, sosu-skoler, højskoler, 
handelsskoler, gymnasier, 
ungdomsskoler, seminarer. 

• Tænk i budskab: Hvorfor er hjertesagen 
relevant for unge mennesker? Det 
kunne være dem, som blev ramt en 
dag, deres mor eller far, bedsteveninde 
mv. 

Andre foreninger, fx spejderne, lokalt 
vandrelaug mv.

• Tag kontakt til nye foreninger lokalt og 
spørg, om de vil reklamere for 
landsuddelingen. 

• Det kan også være foreningerne er 
interesseret i, at der kommer en 
hjertestarter op tæt på foreningen. 

I mit aktive fritidsliv
• Udfordre spinnings-, løbe-, trave-, 

fodboldholdet mv. til at finde 
indsamlere. 

• Organisere I mødes før og efter - en 
mulighed for at se hinanden til en gåtur 
med mening, udover jeres normale 
træning. 


