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Optakt til Sogneindsamling 2022  
 

Introduktion til lederen 

 

Du sidder nu med materialet til Sogneindsamlingen 2022 i hænderne. Materialet er 
udviklet af FDFs GLOBUS-udvalg og Folkekirkens Nødhjælp og er beregnet som en 
optakt til Sogneindsamlingen. Til Sogneindsamlingen 2022 samler vi ind til verdens 
fattige, som rammes meget hårdt af klimaforandringer. Du kan læse mere om 
Sogneindsamlingen her: https://www.noedhjaelp.dk/indsamling. 
 

 

Indsamlingsbanko til Folkekirkens Nødhjælp  

 
Indbyd til det grønneste bankospil I nogensinde har haft og støt verdens 
klimaofre.  
 
Bankospillets form  
 
I kan vælge at lave bankospillet i den form som passer jer. Det vigtigste er, at I 
får samlet nogle penge ind til sogneindsamlingen og får en god oplevelse ud af 
det. Nogle måder kunne være: 
 

• Invitér børnene, deres forældre, bedsteforældre og søskende til bankospil i 
kredshuset. 

• Invitér bredt ud i lokalsamfundet via de sociale medier, avis mv., så mange 
forskellige kan deltage.  

• Invitér jeres samarbejdspartnere fra eks. kirken, Y’s Mens Klubben, 
Spejderne, fodboldforeningen osv., til at deltage. Send dem en invitation 
eller aftal det med dem per telefon.  

• Det er også muligt at lave bankospillet online, hvis det er nødvendigt. 
Send bankoplader ud på forhånd via mail eller lad forældre afhente dem 
ved klassemødet. Lad banko foregå via den platform som passer jer og 
find en god løsning på at få leveret gevinsterne bagefter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bæredygtige præmier  
 
Til dette bankospil skal vi forsøge at bruge så få af verdens ressourcer som 
muligt. Det betyder, at præmierne skal være bæredygtige og ikke nyindkøbte 
ting, som vi måske ikke får brugt alligevel. Derfor er det kredsens opgave at 
skaffe genbrugspræmier. Det kan ske på forskellige måder: 
 

• Få børnene, lederne og forældrene til at medbringe ting og sager 
hjemmefra, som de alligevel ikke bruger. Eks. Tøj, møbler, service, legetøj, 
pyntegenstande osv.  

• Lav en aftale med den lokale genbrugsbutik eks. Folkekirkens Nødhjælp 
om, at de donerer nogle ting til bankospillet. Det kan være I skal gøre dem 
en tjeneste, men det kan også være de bare gerne vil give til det gode 
formål. 

• Lav et opslag på Facebook, ved købmanden eller i avisen om, at folk fra 
lokalområdet kan donere genbrugsting til bankospillet. Aftal at de kan 
levere det ved kredshuset på et godt tidspunkt.  

• Spørg den lokale købmand, bager el.lign. om han har overskudsmad, som 
han alligevel skal smide ud. Det kan være man kan få nogle gamle 
slikposer, chips, brød, kager el.lign. Som præmier.  

• Brug fantasien og find på gode og sjove bæredygtige præmier.  
 
Regler 
 
Hver deltagere køber en eller flere plader (eks. 30-50kr. stk.) og overskuddet går 
til sogneindsamlingen. Bankospillet fungerer som normalt banko med 
nummeropråb. Først spillet om én række, så to rækker og sidst pladen fuld. 
Numre tjekkes ved banko. Præmier til den, der får banko + sidegevinster til højre 
og venstre. Når man slår nummeret på et Verdensmål, så læses det op + en god 
relevant nyhed. Hvis en deltager får banko på Verdensmålet, så er der 
ekstrapræmier til vedkommende.   
 
 
Materialer du skal bruge  
 

• Bankoplader udprintet - downloade her: 
https://bingomaten.dk/bankoplader/#bingo-og-banko  

• Et nummerudtrækningssystem - brug online her, hvis I ikke har i kredsen: 
https://www.geogebra.org/m/GrWd5xM5  

• En masse genbrugspræmier  
• Materialebeskrivelsen med Verdensmål og gode nyheder 
• Et mobilepay-skilt med sogneindsamlingen nr., så folk kan købe 

bankoplader 
 

 

 



Bilag: Verdensmål og gode 
nyheder 
 
Læses op, når Verdensmålets nummer bliver trukket.  
 

1 – Afskaf fattigdom  
Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom at mindske den relative 
fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer. 
Nyhed: På en enkelt generation er millioner af mennesker i Vietnam sluppet 
for et liv i slum. I 1990 boede flere end otte millioner personer i de 
vietnamesiske byer i slumkvarterer, men i 2018, hvor de seneste FN-data er 
fra, var antallet af slumboere faldet til omkring 4,6 millioner. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/millioner-
af-vietnamesere-er-sluppet-ud-af-slummen/  

 
2 – Stop sult  
Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for 
fødevareproduktion. 
Nyhed: “Man kan … se store fremskridt  i verden  gennem  den sidste 
generation, hvis man måler på sult og underernæring.  Mellem 1991 og 2019  er 
antallet af mennesker, der sulter,  faldet med flere end 300 millioner, viser 
tal fra  FN’s Landbrugsorganisation  FAO og  Verdensbanken – fra lige over en 
milliard mennesker til omkring 690 millioner.    

 
Læs hele artiklen her:  
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/det-er-lykkedes-at-faa-flere-ud-
af-fattigdom-og-sult/ 

 

3 – Sundhed og trivsel  
Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte 
og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme 
samt det generelle sundhedsniveau. 
Nyhed: Aids-relaterede dødsfald er faldet med 55 procent, og behandling har 
forhindret over 16 millioner mennesker i at dø af sygdommen verden over 
siden 2001. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/20-ars-
kamp-har-halveret-aids/  

 
4 – Kvalitetsuddannelse  
Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole 
uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere 
uddannelse samt information helt generelt. 



Nyhed: Gratis skolegang for alle børn i DR Congo 
Flere millioner børn kommer nu i skole i det store centralafrikanske land, 
fordi grundskolen er blevet gratis. Det kan blive et vendepunkt i kampen mod 
fattigdom. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/gratis-
skolegang-for-alle-boern-i-dr-congo/  

 
5 – Ligestilling mellem kønnene  
Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe 
diskrimination af kvinder og piger. 
Nyhed: Historisk OL: Rekordmange kvinder kæmper om guldet.Da den 
olympiske flamme blev tændt og legene kunne begynde, var det knap 49 
procent af de over 11.000 atleter, som var kvinder. Det er en stigning fra 
sidste OL i 2016, som blev afholdt i Rio de Janeiro. Her var 45,6 procent af 
atleterne kvinder. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/historisk-
ol-rekordmange-kvinder-kaemper-om-guldet/  

 

6 – Rent vand og sanitet  
Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning 
af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand. 
Nyhed: London har fået nok af lort – nu bygger de en ”Super-kloak”. Ny 
kloaktunnel skal standse spildevand fra at ryge i Themsen til gavn for 
mennesker, dyr og natur. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/london-har-
faaet-nok-af-lort-nu-bygger-de-en-super-kloak/  

 

7 – Bæredygtig energi  
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus 
Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en 
overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt. 
Nyhed: Siden 2014 har verdens kulforbrug været faldende, og i 2019 skete det 
indtil da største fald i kulkraft nogensinde. Verdens samlede kulforbrug faldt 
med cirka 3 procent. Det lyder måske ikke som et voldsomt fald, men det 
svarer til den samlede kulkraft fra Storbritannien, Spanien og Tyskland. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/kampen-
mod-klimaforandringer-skifter-gear/  

 
8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst  
Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere 
produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv 
beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. 



Nyhed: “Størstedelen af kvinder i Pakistan har ikke mulighed for at forsørge 
sig selv. Der er få jobmuligheder, og det er ofte usikkert at færdes udenfor. En 
ny taxaservice kun for kvindelige chauffører og passagerer giver dog kvinder 
en ny indtjeningsmulighed i byen Chakwal i Punjab-provinsen. Bali Rani 
plejede at tigge på gaden for at tjene penge til at forsørge sig selv og sine to 
børn. Hun er nu blevet chauffør i en lyserød rickshaw kun for kvinder. ”Jobbet 
betyder, at jeg har haft en anstændig måde at tjene penge på. Nu kan jeg tage 
mig af mine børn og give dem en uddannelse,” fortæller Rani. 

læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/kvindelige-taxachaufforer-korer-
ud-af-fattigdom/ 

9 – Industri, innovation og infrastruktur  
Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig 
industri og investere i videnskabelig forskning og innovation. 
Nyhed: Der ruller nu 385.000 elektriske busser rundt på verdens veje, og det 
betyder en samlet besparelse på 233.260 tønder brændstof hver dag. Det er 
en næsten 50-dobling af brændstofbesparelsen fra el-busser på kun fem år. 

 
Læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/baeredygtige-busser-boomer/  

 
10 – Mindre ulighed  
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus 
Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større 
økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet. 
Nyhed: Delstaten Karnataka i Indien forbyder nu en tradition, som tvinger de 
svageste til horribelt arbejde. Det er et lille skridt imod udryddelsen af 
verdens ældste og undertrykkende hierarki – kastesystemet. 

 
Læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/indisk-delstat-forbyder-
aeldgammelt-slavesystem/ 

 

11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund  
Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt 
opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, 
skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og 
bystyring. 

 
I Paris er antallet af cykelture steget med 54 procent mellem 2018 og 2019. 
Det skyldes byens overborgmesters plan om at skære ned på 
parkeringspladser og bygge flere cykelstier. 

 



En anden grøn løsning er at investere i elektriske busser. Selvom eldrevne 
køretøjer stadig kræver ressourcer at producere, og selvom der i nogle lande 
er miljøproblemer forbundet med produktionen af litium til batterierne, giver 
det alligevel både en klimafordel og et løft af luftkvaliteten, når man 
udskifter de osende dieselbusser med elektriske busser. Kina er det land, der 
er længst fremme på den front. Siden december 2017 er alle megabyen 
Shenzhens 16.359 busser blevet elektriske. 

 
læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/baeredygtige-loesninger-boomer-
i-byerne/ 

 
12 – Ansvarligt forbrug og produktion 
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus  
Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden 
vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde 
industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres 
affald. 

 
Nyhed: Tang opfanger CO2 mere effektivt end træer, forbedrer vandkvaliteten 
og kan erstatte mere klimabelastende produkter. Virksomheder i Europa er 
begyndt at få øjnene op for tangproduktion. 

 
Flere EU-projekter arbejder på at opskalere tangproduktionen, og en ny bølge 
af pionervirksomheder hopper med på vognen. 
For eksempel startede det norske firma Seaweed Solutions i 2009 en 
tangproduktion ud for øen Frøya i Norge. I dag er de en af Europas største 
tangfarme og dyrker tang på 65 hektar, til alt lige fra fødevarer til bioplastik. 

 
læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/trang-til-tang-tangfarme-skyder-
op-i-europa/ 
 
13 – Klimaindsats  
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus  
Målet handler om at begrænse stigningen af den globale 
gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og 
styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner. 

 
Nyhed: Tyske forbrugere vælger i højere grad en grøn plantebøf frem for en 
rød kødbøf. Og det grønne køderstatningseventyr er først lige begyndt. 
”Der er en klar vækst i kødalternativer i landet, og det er en positiv tendens. 
Selvom salget af alternativerne stadig ikke er på højde med salget af kød, er 
udviklingen begyndt – og hvis det fortsætter, vil det kunne gøre en forskel på 



længere sigt,” siger Torben Chrintz, som er videnskabelig rådgiver for klima, 
energi og fødevarer hos den grønne tænketank CONCITO. 

 
læs hele artiklen her: 
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/klimabevidste-forbrugere-
planteboeffer-hitter-i-europa/ 

 

14 – Livet i havet  
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus  
Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og 
beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer. 
Nyhed: Fire latinamerikanske lande (Panama, Ecuador, Colombia og Costa 
Rica) har netop lanceret en historisk aftale om at beskytte et enormt 
havområde på tværs af grænser. Det et område svarende til ti gange 
Danmarks størrelse. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/vigtig-
motorvej-for-store-havdyr-er-nu-beskyttet/  

 

15 – Livet på land  
OBS: Vidste du at dette er ét af fokusmålene i GLOBUS – FDF og 
Verdensmålene? Find fede aktiviteter på fdf.dk/globus  
Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske 
økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og 
fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning. 
Nyhed: Den største vilde kat i verden gør comeback. Der lever i dag cirka 15 
gange så mange amurtigere i den vilde og kolde natur end i 1940’erne. Op til 
600 vilde amurtigere er blevet observeret, og de første tigerfodspor i 50 år er 
blevet spottet i den nordøstlige sibiriske republik Sakha. 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/den-
stoerste-vilde-kat-i-verden-goer-comeback/  

 

16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner  
Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle 
adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende 
institutioner på alle niveauer. 
Nyhed: 50 procent færre mennesker dør i dag som følge af kamp end i 2014. 
Læs hele artiklen her:  https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/fred-i-
verden-rettigheder-og-kamp-mod-korruption-er-opskriften/  

 

17 – Partnerskaber for handling 
Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme 
international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene. 



 
Nyhed: Dansk ekspertise har hjulpet det kinesiske vindmølleboom på vej. Det 
har sparet millioner tons CO2. På 15 år har den kinesiske vindsektor vokset 
sig enorm – med Danmark som fødselshjælper. 

 
Læs hele artiklen her: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/dansk-
hjaelp-var-en-vigtig-brik-i-kinas-vindmoelleboom/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


