Hej alle sammen på FG,

Alle ungdomsuddannelser har mulighed for at være med til at støtte en god sag. AIDS‐Fondet har hvert år
en tilbagevendende kampagne; "Humor mod AIDS" og i år er ingen undtagelse. Og I skal selvfølgelig være
med!
Alle, der deltager, får et frivillighedsbevis fra Projekt Frivillig.
Måske kender I allerede Humor mod AIDS og den røde næse? Det hele handler om, at I skal samle jer i
såkaldte "Vinderhold" med maksimum 10 på hvert hold, der skaffer støtte til unge hiv‐smittede i Danmark
og Ukraine. I vælger selv, hvordan I vil gøre det ‐ bare den røde "Humor mod AIDS‐næse" er med. Det hold,
der skaffer flest penge, vinder et års forbrug af biografbilletter!!!!
Det eneste I skal gøre er at tilmelde jeres hold på www.humormodaids.dk/Vinderholdet og så er I klar til
en uge med gøgl i gaden, en god sag og masser af røde næser.
Helt praktisk skal I, der ønsker at være med, tilmelde jeres vinderhold, der består af minimum 1 person og
max 10 personer, finde et navn til holdet og en holdkaptajn til holdet. Når det er på plads, skal I planlægge,
hvordan I vil sælge de røde næser. Om i måske vil sælge flødeboller, arrangere en fest eller middag,
underholde på gaden og på den måde samle flere penge ind til "Humor mod AIDS". I sælger den røde næse
for 20,‐ kr/stk.
AIDS‐Fondet sørger for, at alle hold får et indsamlingssite, så i kan skaffe støtte både på gaden og online.
Når I har tilmeldt jer, kontakter AIDS‐Fondet jer. De sørger for at sende de røde næser, indsamlingsbøsser,
flyers og lignende ud til jer, så I er udrustet med alt, hvad I skal bruge.
Jeg vil gerne opfordre jer til at være med, så vi viser, at der er mange elever på FG, der gerne vil have det
sjovt og gøre en forskel. Og så får I/du oven i købet et Frivillighedsbevis for indsatsen.
Kampagneperioden, hvor I er på gaden med jeres vinderhold er begrænset til 23. marts – 1. april 2012
Her er et link til den film, som AIDS‐fondet har lavet om projektet
http://www.youtube.com/watch?v=6WOHvZ3CzpU

Bedste hilsener fra Sanne Hansen/koordinator for Projekt Frivillig på FG 

