
 

 

DELTA I ÄNGSHOLMENS  
100-ÅRSINSAMLING! 
 
Under 2023 fyller KFUM Ängsholmen 100 år. Det firar vi med en insamling som 
pågår under hela året. Alla som vill bidra till att barn får åka på kollo är välkomna att 
vara med, och inget bidrag är vare sig för litet eller för stort! Om du eller någon 
annan vill ge oss en födelsedagspresent går det bra att sätta in bidrag via vårt 
bankgiro 676-5069 eller via Swish 123-668 98 22. Märk inbetalningen ”100 år till”. 

ARRANGERA DIN EGEN INSAMLING! 

KFUM Ängsholmen drivs av våra medlemmars engagemang, och detsamma gäller 
vår 100-årskampanj. Därför erbjuder vi ALLA – ledare, kollobarn, föräldrar, 
förtroendevalda och andra – att medverka i kampanjen. Vi kan dessutom utlova ett 
litet pris till den/de som lyckas samla in mest pengar, samt till dem som vi tycker 
utformat sin kampanj på det roligaste eller finurligaste sättet. Gå ihop med dina 
kompisar, din Ängsholmshydda eller din familj, och var med! 
 
1. Skriv till kansliet@angsholmen.org och registrera din insamling. Skriv gärna om du 
kommer arbeta tillsammans med någon, och hur ni tänker er att samla in era pengar. 
När du registrerat din insamling får du en kod som kan användas vid varje inbetalning 
– oavsett om det är du själv eller någon annan som gör den. 
 
2. Genomför dina insamlingsaktiviteter! På följande sida hittar du ett antal mer eller 
mindre traditionella insamlingsaktiviteter. Vill du hitta på något eget – gör det! Är du 
osäker på om något är lämpligt, kräver tillstånd eller liknande får du gärna kontakta 
oss på kansliet. 
 
3. På 100-årssidan på angsholmen.org kommer vi efter bästa förmåga 
uppmärksamma våra insamlingsaktiviteter med nyheter, information och intervjuer. 
Där kan du ta del av vad andra har gjort, och kanske få nya tips och idéer som du 
själv kan använda. 

Lycka till! 
 
KFUM Ängsholmen 
08-684 507 50 
kansliet@angsholmen.org   
 

SOLCELLER PÅ ÄNGSHOLMEN FRÅN 2024 
Syftet med insamlingen är att samla in pengar för att 
kunna installera solceller på Ängsholmen under 
2024. Att låta solen producera vår el är en bra 
investering, både för vår ekonomi, vår miljö och vårt 
klimat. 



 

 

INSAMLINGSAKTIVITETER 
 
Notera: Vid samtliga förslag på aktiviteter rekommenderar vi att bidrag eller betalning 
skickas via Swish till nummer 123-668 98 22. Meddelandet ska vara ÄH100 + din 
insamlingskod. Vi uppmuntrar inte insamling av kontanter. 

1. Sälja fika 
Baka egna bullar eller kakor. Komplettera med en termos kaffe och en kanna saft. Och sälj 
fika på gården, lekplatsen, parken eller någon annanstans. 

2. Panta flaskor och burkar 
Samla in flaskor och burkar, till exempel på stranden, i parker eller vid större evenemang. 
Swisha pantbeloppet till insamlingen. 

3. Second hand 
Lämna in kläder eller smycken till en second hand-butik. Sälj saker du inte behöver via 
Blocket, Sellpy, Marketplace eller Tradera. Eller samla ihop grejer och ordna en egen loppis. 

4. Jobb och tjänster 
Erbjud dig att uträtta ärenden eller tjänster i utbyte mot ett bidrag till kampanjen, till exempel 
att klippa gräs, handla, rasta hunden eller liknande. 

5. Uppträdanden 
Är du med i ett band, eller brukar du kanske spela, sjunga och uppträda själv? Varför inte ett 
välgörenhetsgig där inträde eller frivilliga bidrag går till insamlingen? 

6. Presenter / gåvor 
Vet du inte vad du ska önska dig på din födelsedag, i studentpresent eller i julklapp. Varför 
inte ett kampanjbidrag? Kanske är det också något du kan ge i present till någon som har 
anknytning till Ängsholmen? 

7. Facebook-insamling 
KFUM Sverige har en funktion för att arrangera Facebookinsamlingar till KFUM-föreningar. 
Ett utmärkt sätt att stödja oss i samband med din födelsedag, konfirmation, examen eller 
liknande. I dessa fall kommer 90% av det insamlade beloppet gå till Ängsholmen och 
resterande 10% till KFUM Sverige. Läs mer på: kfum.se/starta-insamling 

8. Insamling via butiker 
Känner du någon som har en butik eller ett företag? Varför inte fråga om de skulle kunna 
tänka sig att bidra till vår insamling med en viss procent på sina intäkter under en dag eller 
en vecka! (Vid sådana samarbeten uppmanar vi er alltid att kontakta Ängsholmens kansli för 
hjälp med att utforma er överenskommelse.) 

9. Hitta på en helt egen insamlingsmetod! 
Om du känner dig osäker på vad som kan vara lämpligt eller tillåtet får du gärna kontakta 
Ängsholmens kansli: 08-684 507 50 / kansliet@angsholmen.org 


