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Sikre vindere 
- Inspiration til gratis (- eller næsten gratis) sociale aktiviteter  
 
De sociale relationer er meget vigtige for at skabe en god dynamik og kultur i lektiecaféen eller 
andre klubber og aktiviteter. Her er nogle idéer til arrangementer, men brug gerne jeres fantasi og 
tilpas dem jeres egen café, brugere og omgivelser.  
 
Sekretariatet har materialer til underholdning:  
Der er en ”Grejbank” med sports- og legeudstyr, du kan få sendt med posten.  
Der er en ”Oplevelsesbank”, du kan blive tilmeldt, så du er opdateret omkring gratis begivenheder.  
I København er der en Projektor, som kan lave din lektiecafé om til en biograf for en aften. 
 
Juleafslutning 

- Julebingo (køb lidt gaver fra Tiger eller slik fra netto som præmier) 
- Kagebagning/pyntning 
- Køb nogle æbleskiver og varm kakao 
- Lav (eller find på google) en julequiz  
- Gæt og grimasser med juleting 
- Den klassiske sang-quiz, hvor én har høretelefoner på og skal nynne (julesange) - resten 

gætter. 
- Syng julesange 
- Klippe/klistre 
- Julefilm-aften 
- Find en bakke og kælk (- hvis vejret byder det) 

 
Sommerafslutning 

- Lav bål og snobrød, skumfiduser el.lign. 
- Tag en tur i parken, skoven eller lign og få frivillige og 

brugere til at medbringe havespil 
- Arranger en skattejagt 
- Lav et stjerne/lagkageløb (brug fantasien og opgaver 

fra diverse rusarrangementer og idrætsdage) 
- Lav quiz-aften (lad brugerne være aktive og 

konkurrere imod hinanden) 
- Gæt og grimasser  
- Medbring guitaren og syng nogle sange 
- Drageflyvning (- og evt. bygning)  
- Lav billige slikposer, giv en sodavand el.lign. 
- Arranger en fodboldkamp, rundboldkamp, 

høvdingeboldkamp (evt. brugere mod hjælpere) 
 
 
NB! Alle aktiviteter, hvor brugerne skal ud af huset, kræver underskrevet forældretilladelse. Find 

skabelon her: 

https://urk.dk/attester-tilladelser-og-politikker 
 
I er selvfølgelig mere end velkomne til at arrangere gratis sociale arrangementer i løbet af året i 
jeres lektiecaféer og aktiviteter. 


