
Læge for en dag
– Læger uden Grænser indsamlervejledning

Del din dag
Vi vil meget gerne følge din indsamling,  

så del endelig dine billeder på sociale medier. 

 #lægeforendag
den 

29. maj

For 50 kr. kan vi vaccinere 31 børn for den livsfarlige sygdom mæslinger. 

For 100 kr. kan vi behandle 17 voksne for malaria

For 150 kr. kan vi give 1 barn en generel-vaccine i en flygtningelejr*

*2014 tal

Din indsats nytter:



Kære indsamler I døren

Efter indsamlingen

Flyers
Sådan bliver du læge for en dag:

Din rute

Tak fordi du hjælper os som indsamler. Din indsats er med til at 
redde liv – så enkelt er det.  

De penge, vi indsamler ved landsindsamlingen, går til at sikre 
lægehjælp og give håb til mennesker, der befinder sig i en desperat 
situation ramt af krige, katastrofer og epidemier over hele verden. 

Det er, som du sikkert ved, første gang, vi afholder landsindsamling. 
Vi har set frem til dagen, og vi håber, du får en god oplevelse som 
’læge for en dag’. 

De venligste hilsner og tak

Jesper Brix 
direktør, Læger uden Grænser 

Når døren bliver åbnet, kan du sige: 

”Hej, jeg samler ind for Læger uden Grænser. Har du lyst til at 
give et bidrag, så de kan yde lægehjælp til mennesker ramt af 
krige og katastrofer? Du kan støtte via SMS i denne App eller 
kontant.”

Betaling via app’en: Tryk på ’SMS-donation’. Hold telefonen frem 
og bed vedkommende vælge et beløb og indtaste sit telefon- 
nummer samt afslutte ved at trykke ’giv et bidrag’. 

Fortæl vedkommende, at de vil modtage en bekræftelses-sms,  
som skal besvares med ‘OK’. 

Der er også mulighed for at betale med:

Når du har gået din rute, skal du aflevere din bøtte og din kittel på dit 
indsamlingssted. Her får du talt pengene op, og du kan få et diplom 
som tak for din indsats. 

Del dit samlede resultat i app’en: Noter det beløb, du har indsamlet 
i kontanter, se dit samlede resultat og del på Facebook.

Når du møder op ved dit lokale indsamlingssted,  
får du udleveret følgende materialer:

• Indsamlingsbøtte 

• Kittel (det er selvfølgelig op til dig, om du vil bære kittel)

•  Klistermærke, som du skal bære på kitlen

• Mulepose med takkeflyers og støttefoldere

Du kan se din rute i vores app: Læger uden Grænsers landsindsamling. 
Log ind vha. dit mobilnummer og klik på ’Din rute’ – her ser du et kort 
over de veje, hvor du skal samle ind. 

Ved at klikke på ‘Se detaljer om ruten’, kan du se vejnavne og 
numre. Du må ikke besøge husstande, der ikke er på din rute. 

Hvis du ikke har mulighed for at downloade vores app, 
kan du udskrive dit rutekort direkte fra den mail, 
som du modtog, da du tilmeldte dig.  

Efter indsamlingen vil vi meget gerne høre, hvis du 
har kommentarer til din rute; var den for lang, eller 
var der veje, som lå langt fra hinanden. Brug knappen  
‘Giv feedback til din rute’ i app’en. 

Har du endnu  

ikke downloadet app’en  

– så kan du nem
t  

gøre det her

-  Dem der giver et bidrag, skal have en takkeflyer. Vi respekterer selvfølgelig et 
nej og ønsker alle en god dag.  

-  Dem der ikke er hjemme, skal have en støttefolder (den i folie) i postkassen  
– også selvom de har et ’nej tak til reklamer’. OBS: Folderen må ikke lægges 
på måtten, og du skal sørge for, at den er skubbet helt ind i brevsprækken.

    MOBILEPAY 22 89 38 12

    SWIPP 1971

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til app’en eller til indsamlingen, 
sidder vi klar ved telefonen på 40 60 56 56.


