
Venskabsfester

med et formål

ALT, HVAD DU SKAL VIDE FOR AT TILFØRE DIT BARNS 

NÆSTE SAMMENKOMST ELLER FEST ET ELEMENT AF 

MEDFØLELSE, HJÆLP TIL ANDRE OG GENERØSITET!



Guide til at skabe 
venskabsfester med et formål

For at fejre International Venskabsdag kan du hjælpe dit barn med at gøre 
en forskel gennem venskab og aktiviteter. Venskabsfester med et formål er 
en spændende måde at introducere børn til begejstringen ved at gøre 
noget godt i samfundet, mens de stadig kan hygge sig og have det sjovt, 
som man nu engang gør til en traditionel fest.

International Venskabsdag fokuserer på venskabets kraft og betydning - helt ligesom My Little Pony-
figurerne gør. Vidste du, at hver pony repræsenterer et element af harmoni, som hjælper et barn til at 
blive en god ven? Pinkie Pie repræsenterer latter, Fluttershy repræsenterer godhed, Applejack 
repræsenterer ærlighed, Rainbow Dash repræsenterer loyalitet, Rarity repræsenterer generøsitet, og 
Twilight Sparkle repræsenterer venskabets magi!

Disse elementer er nøglen til at opbygge stærke, omsorgsfulde og empatiske unge mennesker, der er et 
aktiv for deres venner og deres omgivelser.  

Undersøgelser peger på, at kimen til empati, omsorg og medfølelse er til stede tidligt i livet, men at børn 
har brug for hjælp fra voksne til at udvikle sig til omsorgsfulde og etiske mennesker. Frivilligt arbejde er en 
praktisk, nem og sjov måde at hjælpe sine børn med at træne og opleve glæden ved at udvise omsorg, 
generøsitet og venskab og at hjælpe dem til at lære, hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre, og hvordan de 
selv kan gøre en forskel i andres liv. Frivilligt arbejde vil gavne dit barn, når det vokser op. Unge 
mennesker, som yder frivilligt arbejde, viser "… større respekt for andre, lederevner og en forståelse af 
medborgerskab, som de tager med sig i voksenlivet".

Brug denne guide til at forvandle dit barns næste sammenkomst eller fest til en måde, hvorpå de kan gøre 
en forskel. Alt, hvad du behøver at vide for at planlægge og holde en sådan fest eller frivillighedsprojekt, 
findes lige her, f.eks. seks forskellige forslag til fester eller frivillighedsprojekter med My Little Pony som 
tema, med både indkøbsliste og fremgangsmåde.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



Når en særlig anledning nærmer sig - såsom dit 
barns fødselsdag eller hyggedag med vennerne - 
er det samtidig et fremragende tidspunkt til at 
tale med dit barn om at hjælpe andre.

Du kan evt. starte med at læse en bog sammen med dit barn 
for at få sat tankerne i gang hos ham eller hende! Nogle 
bøger, der tilskynder til frivilligt og samfundsnyttigt arbejde, er 
f.eks.: The Quiltmaker’s Gift, The Mitten Tree, Miss
Rumphius eller Uncle Willie and the Soup Kitchen. Du kan
også tale med dit barn om vigtigheden af at 'give tilbage' ved
at stille ham eller hende følgende spørgsmål:

• Hvorfor er det vigtigt at hjælpe andre?
• Hvordan gør det at hjælpe andre samfundet til et bedre
sted?
• Hvordan kunne du tænke dig at hjælpe andre?

Efter I har læst bogen og fået en snak, kan du tale med dit 
barn om at gøre hans eller hendes næste fest til en måde 
at hjælpe andre på. Forklar, at der er mange måder, man 
kan gøre en forskel i samfundet på. Ved at holde en 
venskabsfest med et formål kan dit barn gøre en forskel og 
samtidig have det sjovt!

Forvandl dit barns næste 
fest til en måde at hjælpe 
andre!

Lad os så komme i gang!
Vælg et tema

At deltage i en VENSKABSFEST MED ET FORMÅL bør være en lærerig oplevelse, som dit barn vil holde af! Har dit 
barn en brændende interesse for miljøet, ligesom Applejack? Kan dit barn godt lide at hjælpe dyr, ligesom 

Fluttershy? Det er nemt at stable en fest på benene, der er skræddersyet til dit barn. Uanset hvilken My Little Pony-
figur dit barn elsker, eller hvilke interesser han eller hun har, så har vi festen lige til dit barn!

Hold din sammenkomst eller fest
De forslag til fester eller frivillighedsprojekter, der er indeholdt i denne guide, kan finde sted i en række forskellige 

anledninger. De kan f.eks. finde sted i forbindelse med dit barns næste fødselsdag, når de har overnattende venner, 
ved en feriesammenkomst eller måske en legeaftale i weekenden.

Sæt tid af til refleksion
Når dit barn og hendes eller hans venner har holdt deres hjælpefest, bør du sætte lidt tid af til, at I kan reflektere 

over begivenheden og bede festdeltagerne tænke over, hvem de har hjulpet, og hvordan de har gjort en forskel. Vi 
har vedlagt tre korte refleksions-aktiviteter i slutningen af denne guide som hjælp til dette.
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Dyrefest
Vis dyrene, hvor meget
du holder af dem, helt

ligesom Fluttershy!

Aktivitet
Fluttershy har et stort hjerte og en særlig gave, når det 
gælder dyr. Hun kan charmere ethvert dyr - fra den mindste 
skovmus til magtfulde og mytiske skabninger! Ligesom 
Fluttershy kan dit barn og hendes eller hans venner hjælpe 
dyr ved at lave et foderbræt ved deres næste fest.

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, 
hvor du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. I 
invitationen bør du opfordre til, at gæsterne tager tøj på, 
som gerne må blive beskidt. Pynt hjemmet eller festlokalet 
op med balloner, serpentiner, festlige duge og bannere, der 
afspejler dyretemaet!

Du skal bruge dette:
• Tomme toiletpapir- eller køkkenrullerør.
• Snor.
• Træ- eller ispinde.
• Jordnøddesmør.
• Fuglefrø.

Sådan gør du:
• Hjælp børnene med at lære lidt om fugle.

-  Der findes omkring 300 millioner fugle, fordelt på 10.000 
forskellige arter i verden.

-  På verdensplan er omkring 1.300 fuglearter, eller én uf af 
otte, udryddelsestruet.

• Klip eller skær to huller på hver side af toppen af røret, og 
før et stykke snor igennem hullerne, hvorefter snoren bindes 
foroven. Sådan kan foderbrættet hænges op! 

•  Derefter skæres eller klippes der nogle sprækker i røret. Det er 
en god ide at indsætte træpindene i sprækkerne, før 
jordnøddesmørret smøres på. Træpindene giver fuglene et sted at 
sidde, mens de nyder det gode foder.

•  Med en ske smøres et tykt lag jordnøddesmør over hele rullen. 
Husk at smøre et tykt lag på. Jo mere jordnøddesmør, jo flere frø 
kan sidde fast på rullen.

• Tril rullen rundt i fuglefrøene, mens der trykkes let.
• Når børnene er færdige med foderbrætterne, kan du opfordre 

dem til at tage dem med hjem og hænge dem udenfor! 

Afslutning på festen...

Tak dine gæster for deres hjælp med at fodre fuglene! Husk at 
reflektere over den aktive indsats sammen med alle gæsterne og 
forældrene. Vælg en aktivitet fra afsnittet Refleksion (side 10 til 
sidst i denne guide), som hjælper gæsterne med at reflektere over, 
hvad de har opnået, og hvordan det gør en forskel.
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Vennekort-fest
Vær en loyal ven, helt 
ligesom Rainbow Dash

Aktivitet
Når en ven er syg eller har brug for hjælp, er Rainbow Dash 
den første, der stiller op. Dit barn og hendes eller hans 
venner kan blive helte for børn, som ligger på hospitalet, ved 
at sende dem kort, der giver smil på læben.

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, hvor 
du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. 
Kontakt børneafdelingen på et lokalt hospital før festen, og 
spørg dem, og de gerne vil modtage kort til børnene på 
afdelingen. Få lidt at vide om hospitalet og børnene, som 
behandles der, så du kan dele dette med dit barn og hendes 
eller hans venner.

Du skal bruge dette:
• Blanke kort og kuverter (eller papir, som kan klippes og
foldes til kort)
• Materialer til at pynte kortene: tusser, blyanter, stempler
og stempelpuder, klistermærker

Sådan gør du:
• Fortæl dit barn og hendes eller hans venner, at de laver kort

til børn, som er syge.
• Lær dit barn om børn, der er syge, og hvordan han eller hun

kan hjælpe dem:
-  Når børn har det skidt, og særligt hvis de har smerter, er

de ofte bange eller bekymrede.
-  Ved at sende kort til børn, der er indlagt, kan du hjælpe

dem med at føle sig mindre isolerede og ensomme.

•  Fortæl dit barn og hendes eller hans venner, at de laver kort
til børn, som er syge. Fortæl lidt om det hospital, deres kort
gives til.

•  Få børnene til at pynte kortene
•  Forslå, at de skriver positive beskeder, såsom:

- Hold modet oppe.
- Du er kanon.
- Glem aldrig, hvor fantastisk DU er.
- Du er for sej.
- Jeg håber, du får en god dag i dag.
- Du strålere mere end solen.
- Du er inspirerende.
- Fat mod.
- Jeg tror på DIG.

• Indsaml kortene.

Afslutning på festen...

Tak dine gæster for at hjælpe med at gøre en dag i syge børns 
liv lidt bedre! Husk at reflektere over den aktive indsats 
sammen med alle gæsterne og forældrene. Vælg en aktivitet 
fra afsnittet Refleksion (på side 10), som hjælper gæsterne 
med at reflektere over, hvad de har opnået, og hvordan det 
gør en forskel.
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Havefest
Værn om 

miljøet, helt ligesom
Applejack!

Aktivitet
Applejack elsker at tilbringe tiden udendørs med at passe 
gården på Sweet Apple Acres. Hun er en ærlig og pålidelig 
pony, som holder af sine venner, sin familie og miljøet! Dit 
barn og hendes eller hans venner kan værne om miljøet ved 
at så deres egne planter, som de kan give til venner og 
familie eller mennesker i nød. Dette er den perfekte aktivitet 
for børn, som elsker at være udendørs!

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, 
hvor du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. I 
invitationen bør du opfordre til, at gæsterne tager tøj på, 
som gerne må blive beskidt. Pynt hjemmet eller festlokalet 
op med balloner, serpentiner, festlige duge og bannere, der 
afspejler miljøtemaet! Dæk et bord med alle de materialer, 
som børnene skal bruge til at plante deres urter.

Du skal bruge dette:
• Små urtepotter.
• Små planter.
• Plantemuld.
• Redskaber til ansigtsmaling.

Sådan gør du: 
• Lær børnene lidt om miljøet:
-  Hver dag er der mindst en plante- eller dyreart, som

udryddes.
- Træer og planter er Jordens lunger. De indånder

kuldioxid og udånder ilt.

• Bed børnene om at pynte urtepotterne med
ansigtsmalingen.

• Når potterne er dekoreret, kan en voksen hjælpe børnene
med at hælde mulden i potterne.

•  Lad gæsterne vælge, hvilke urter eller blomster de vil
plante.

•  Bed gæsterne om at plante urterne eller blomsterne, så de
er klar til at blive givet væk.

•  Find om muligt et ældre- eller dagcenter, et herberg eller
en anden hjælpeorganisation, der hjælper de ældre, familier
eller børn, og giv planterne til dem. Hvis der ikke findes
nogen sådanne institutioner eller organisationer i jeres
nærområde, kan hvert barn få en plante med hjem, som de
kan plante eller give i gave, så de kan blive mindet om, eller
minde andre om, hvor vigtigt det er et værne om miljøet.

Afslutning på festen...

Tak dine gæster for at værne om miljøet. Husk at reflektere 
over den aktive indsats sammen med alle gæsterne og 
forældrene. Vælg en aktivitet fra afsnittet Refleksion (på 
side 10), som hjælper gæsterne med at reflektere over, 
hvad de har opnået, og hvordan det gør en forskel.
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Venskabsfest
Spred venskabets 
magi, helt ligesom 
Twilight Sparkle!

Aktivitet
Twilight Sparkle har en forkærlighed for læring, som er uden 
lige i Equestria. Hun er en rigtig læsehest, en mønsterelev og 
en naturlig leder. Hun læser og lærer altid om venskabets magi. 
Hjælp dit barn og hendes eller hans venner med at tænke over 
vigtigheden af venskab og medfølelse, og hvordan man deler 
det med andre.

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, hvor 
du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. Pynt 
hjemmet eller festlokalet op med balloner, serpentiner, festlige 
duge og bannere, der afspejler venskabstemaet! Dæk et bord 
med alle de materialer, som børnene skal bruge til at lave 
deres venskabs-minilanterner.

Du skal bruge dette:
• Små babymad-glas
• Farvet silkepapir
• Lim og sakse
• Tråd og perler
• Fyrfadslys 

Sådan gør du: 
• Lær børnene og gæsterne lidt om venskabets kraft:

- At have venner kan gøre dig sundere og lykkeligere!
- Venner kan hjælpe dig med at få og beholde gode vaner.

• Klip silkepapiret i små stykker eller former.
• Lim små stykker silkepapir uden på glassene. 

• Sæt silkepapiret på, så glassene ligner matteret glas. Lad 
limen tørre helt.
• Kør noget tråd løst rundt om glassets top. Kør et stykke 
tråd op over glasset til håndtag. Vent med at binde den ene 
ende af tråden fast, så den kan pyntes med perler.
• Lav et håndtag med tråd og perler, og bind den løse ende 
fast til glassets top.
• Læg et fyrfadslys ned i hvert glas (minilanterne).
• Spørg børnene, hvem de vil give lanternerne til. De kan 
f.eks. vælge at give dem til et lokalt ældrecenter. 

Afslutning på festen...

Tak gæsterne for at have været med til at dele venskabets og 
medfølelsens magi med andre! Husk at reflektere over den 
aktive indsats sammen med alle gæsterne og forældrene. Vælg 
en aktivitet fra afsnittet Refleksion (på side 10), som hjælper 
gæsterne med at reflektere over, hvad de har opnået, og 
hvordan det gør en forskel.
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Madfest

Hjælp med til at gøre 
andre børn glade, helt 

ligesom Pinkie Pie!

Aktivitet
Den skøreste pony af alle, Pinkie Pie, gør altid alt for at få 
sine venner til at smile. Uanset om hun bager, holder fest 
eller fortæller vittigheder, vil Pinkie Pie gøre sit yderste for at 
sikre sig, at hendes venner er fulde af glæde (og mad!). Nogle 
børn får ikke nok at spise. Dit barn og hendes eller hans 
venner kan hjælpe med at pynte poser, som de kan tage med 
hjem, fylde med mad og give væk!

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, 
hvor du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. 
Opfordr gæsterne til at medbringe langtidsholdbare 
madvarer, som kan gives væk. Pynt hjemmet eller festlokalet 
op med balloner, serpentiner, festlige duge og bannere, der 
afspejler madtemaet, som er helt i Pinkie Pies ånd! Dæk et 
bord med alle de materialer, som børnene skal bruge til at 
lave deres poser. Find før festen en lokal hjælpeorganisation, 
som gerne tager imod små maddonationer.

Du skal bruge dette:

Sådan gør du:  
•  Bed gæsterne om at samle deres madvarer ét sted.
• Fortæl lidt om sult til dit barn og hendes eller hans 

venner. 

-

-

 Ét ud af ni mennesker i verden får ikke nok at spise.

Over 300 millioner børn går sultne i seng hver dag.

•  Fortæl lidt om sult til dit barn og hendes eller hans 
venner.

• Fortæl dit barn og hendes eller hans venner, at de kan 
gøre en forskel og hjælpe børn, der sulter, ved at give 
mad væk.

• Hjælp børnene med at pynte deres poser.
• Bed børnene om at fylde poserne med de madvarer, 

som de tog med til festen, når poserne er pyntet.
• Fortæl børnene, hvem madvarerne gives til, og hvem 

de hjælper. 

Afslutning på festen...

Tak dine gæster for deres hjælp med at give sultne 
mennesker mad! Husk at reflektere over den aktive indsats 
sammen med alle gæsterne og forældrene. Vælg en aktivitet 
fra afsnittet Refleksion (på side 14), som hjælper gæsterne 
med at reflektere over, hvad de har opnået, og hvordan det 
gør en forskel.
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• Dekorationsmaterialer såsom penne, tusser, 
klistermærker, glimmer osv.

•  Mindst en papirspose til hvert barn 



Pengeindsamlingsfest

Vær en generøs ven, helt 
ligesom Rarity!

Aktivitet
Rarity er generøs af natur og har et hjerte af det pureste 
guld. Med samme generøsitet som Rarity kan dit barn og 
hendes eller hans venner holde en sportskamp, som har til 
formål at indsamle penge til hjemløse børn.

Forberedelser før festen
Send en invitation med post eller e-mail til alle gæsterne, 
hvor du også skriver, at festen bliver en fest med et formål. 
Fortæl gæsterne, at festen vil foregå udendørs og involvere 
sportslige aktiviteter. Selv om festen afholdes udenfor, kan 
du stadig pynte op med f.eks. dekorationer, balloner og/
eller søde sager, så det bliver lidt mere festligt.

Du skal bruge dette:

Sådan gør du:  
•  Lær børnene og gæsterne lidt om børn, som ikke har noget

hjem:
-  Det skønnes, at ca. 100 millioner børn over hele verden i

dag lever på gaden.
-  Næsten 40% af alle hjemløse er familier.

• Inviter så mange børn, at I kan lave to hold på mindst 7 eller
gerne 14 børn.

•  Tal med børnene om, hvilken hjælpeorganisation, der hjælper
hjemløse og fattige, der skal modtage de penge, I indsamler.

•  Find et sted, hvor I kan afholde kampen. Det kan være en
skoles gymnastiksal, en lokal sportshal eller et
udendørsområde.

•  Spørg stedet, om de har en bold, I kan låne til 
arrangementet.

• Hvis I skal købe bolden, kan I spørge en lokal
sportsbutik, om de er interesseret i at sponsorere
udstyr. Jo mere I får givet væk eller sponsoreret, jo
flere penge går direkte til hjælpeorganisationen.

• Tal med dit barn om, hvordan han eller hun vil
indsamle penge til arrangementet. (Man kunne f.eks.
tage 100 kr. pr. deltager. Dette beløb kan naturligvis
være højere eller lavere, og man kun supplere med
andre metoder eller gøre noget helt tredje.)

• Find en voksen, som kan være dommer, eller børnene
kan skiftes til at være dommer.

• På selve dagen for arrangementet indsamles pengene
fra deltagerne, og så kan kampen skydes i gang!

• Giv de penge, som blev indsamlet, til den valgte
organisation.

Afslutning på festen...

Tak dine gæster for at hjælpe de hjemløse! Husk at 
reflektere over den aktive indsats sammen med alle 
gæsterne og forældrene. Vælg en aktivitet fra afsnittet 
Refleksion (på side 10), som hjælper gæsterne med at 
reflektere over, hvad de har opnået, og hvordan det gør 
en forskel.
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• Et udendørsområde, en lokal sportshal eller en skoles
gymnastiksal.

•  En bold



Refleksionsaktiviteter

Refleksionsaktiviteter  er en god måde at hjælpe dit barn og hendes 
eller hans gæster med at tænke over, hvad de har opnået, og hvordan 
det gør en forskel. Vælg mellem aktiviteterne nedenfor for at få gang i 

snakken!

Boldkast:
Bed gruppen stille eller sætte sig i en rundkreds. En fra gruppen har bolden og kaster eller triller 

den til en anden deltager i kredsen. Hver person får mulighed for at sige noget om, hvad de synes 
om projektet. Den person, der har bolden, har ordet og siger bagefter navnet på den person, de 
kaster eller triller bolden til. Derefter har den næste ordet, og sådan fortsætter det. Når alle har 

haft bolden én gang, starter en ny runde, hvor man kan sige noget igen.

PRØV DISSE UDSGAN:
• "Jeg var glad for at deltage i dette projekt, fordi ..."
• "Jeg vidste ikke, at jeg var god til at ..."
• "Næste gang, vi laver frivilligt arbejde, vil jeg gerne hjælpe 

med ..." 

Tryllestav
Denne aktivitet bruger konceptet med en tryllestav til at hjælpe børn med at reflektere over deres 
oplevelse med frivilligt arbejde. Del gæsterne ind i grupper på fem, og lad hver gruppe danne deres 
egen cirkel. Fortæl dem alle sammen, at du lige har fundet en tryllestav, som giver dig mulighed for 

at opfylde ønsker, og stil så spørgsmålet: "Hvis du kunne opfylde et ønske for én person, hvem 
skulle det så være, og hvad tror du, han eller hun ville ønske?" og "Hvordan tror du, de har det 

med det, vi har gjort i dag, og hvordan synes du, det kan være det samme som at opfylde et 
ønske?".

Tegning
Del børnene ind i små grupper på fem eller syv personer. Lad alle skiftes til at tegne noget omkring 

deres oplevelse med frivilligt arbejde, og hvad de synes om det. Mens én tegner, skal de andre 
prøve at gætte, hvad tegningen repræsenterer. Efter hver tegning er færdig, opfordres kunstneren 

til at fortælle om sin tegning, og hvad tegningen betyder i relation til projektet.10



HVEM ER GENERATIONON?
generationOn er en ungdomsbevægelse, der er en del af hjælpeorganisationen Points of 

Light, som vækker lysten hos børn og teenagere til at sætte deres aftryk på verden. 
generationOn inspirerer, udstyrer og mobiliserer hvert år hundreder af tusinder af børn 

og unge til at gøre verden til et bedre sted gennem programmer, der fokuserer på 
frivilligt arbejde, læring om frivilligt arbejde og lederskab blandt unge. Organisationen 

udstyrer også børn, teenagere, familier, pædagoger og lærere med redskaber og 
ressourcer til at hjælpe børn med at forandre verden og sig selv gennem frivilligt 

arbejde.

Få mere at vide på www.generationon.org




