
Den store klesbyttedagen 26. mars 2022



Årlig arrangement i mars/april

• Samarbeid gjennom paraplyen 
Nordic Swapday mellom 
Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Island. 

• Etablert i 2016 i 
Naturvernforbundet, og vokst 
fra 54 arrangementer i 2016 til 
170 i 2020. 

• Alle er velkomne til å delta! 



Arrangørene i Norge består av: 

- lokallag i NNV (ca. 20 %)

- Miljøagentene

- Natur og ungdom

- Fremtiden i våre hender

- Frivilligsentraler

- Folkehøyskoler

- Biblioteker

- Menigheter

- Skoler 

- Barnehager m.m.



Hva tilbyr sekretariatet:



Hva tilbyr sekretariatet? 

- Aktivitetsmidler på inntil 5000 kr / arr.

- Epostoppfølging; totalt 4 stk fra jul til Klesbyttedagen

- Nå må dere booke lokale

- Anbefalte åpningstider

- Antall frivillige ifht. antall deltakere

- Aktiviteter

- Tips og triks

- Hva gjør man med overskuddet



Gå inn på www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen

http://www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen




Frivillighetens år 2022 – Vår dag

• Frivillighetens år Vår 
dag 26. mars 2022

• Mulighet for å søke 
midler 17. okt. , evnt. 
og ny frist i januar.



Årlig tema: 2021-2024 Reparasjon 

i samarbeid med Norges husflidslag

- Vil koble lag fra NNV og 
Husfliden slik at de som 
ønsker kan arrangere 
reparasjonsverksted før 
klesbyttemarkedet

- Fikselaug

- Kan søke aktivitetsmidler

- Tre signalarrangementer i 
landet



- Et marked i gata der du bor











Slik arrangerer dere det: 
1. Meld dere på her: www.naturvernforbundet.no/nabolagsmarked

2. Print ut plakater (fra nettsiden) og fyll i gate og tid

3. Heng opp plakater i nabolaget

4. Inviter/informer naboer, lag gjerneet facebook arrangement

http://www.naturvernforbundet.no/nabolagsmarked


Slik deltar på selve dagen: 
1. Finn ting du vil selge/gi videre

2. Rigg din bod – på bord/benk/teppe der du kommer ut fra ditt hjem

3. Selg, bytt eller gi bort tingene dine

4. Ta deg en runde rundt og se om du finner noe du trenger

Overskuddet av ting kan doneres til loppemarkedet eller leveres til deres lokale gjenbruksmarked. 





For spørsmål om Nabolagsmarked eller Den store klesbyttedagen

ta kontakt med Janne Gillgren fagrådgiver på Miljøvennlig hverdag

jg@naturvernforbundet.no

mailto:jg@naturvernforbundet.no

