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Der findes to forskellige temateltstyper; tipitelte og cirkustelte. Her er billeder, der viser 
hvordan teltene ser ud indvendigt og udvendigt. Inde i teltene vil der være 
gulvbelægning over alt. Det er derfor ikke muligt at bore noget ned i jorden. 
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Der findes et væld af måder at fremvise sin 
organisation på. Materialet her har samlet 
en række billeder, som kan give inspiration 
til forskellige tilgange, hvor man kan 
indsætte sit logo eller noget andet, der 
kendetegner organisationen. Her er en 
række idéer til at vise jeres organisations 
logo: 
• Brug teltets ramme: hæng en vimpel med 

logoer i de tværgående lægder, eller et 
banner ned fra en af lægderne - se f.eks. 
Folketinget og Ungdommens Røde Kors’ 
måde at gøre det på i 2021. 

• Brug et staffeli til at sætte en plakat eller et 
skilt på 

• Byg et A-skilt, som kan stilles uden for 
temateltet 

• Tag en roll-up, et beach-flag eller andet 
merch med 

• Hæng plakater eller billeder ned fra 
lægderne i teltet 

• Tag en stige med, hvorpå der kan hænges 
plakater og budskaber 

• Tag to parasolfødder og placér en pæl i, bind 
en snor imellem og hæng materialer på 
snoren 

• Find et sted at trykt et skilt med fødder, 
beachflag, bannere mv. Vi bruger selv 
lasertryk.dk og de er hurtige og gode til at 
hjælpe med spørgsmål.

http://lasertryk.dk


I kan også vise jeres organisations arbejde 
på anden vis. 
• Skab en skulptur i papmache - læg evt. en 

sten i bunden, så den er vindsikker. 
• Lav et lykkehjul med spørgsmål, scenarier 

eller andet som I kan snakke om med 
deltagerne 

• Fremvis billeder af jeres organisations 
konkrete arbejde



 



 Skab stemning i stadepladsen, ved også at 
tænke ud over den klassiske folkemøde-
opsætning med højborde og roll-ups. 
• Tag møbler med fra jeres egne kontorer, 

de er mere personlige. F.eks. en sofa, 
lænestol, lamper, planter osv. 

• I kan også tage på indkøb et sted med 
festligt oppyntning, for at skabe et 
stemningsfuldt rum. 



 



 Arbejd med jeres egen organisations 
udgangspunkt - hvis I arbejder med en 
bestemt kultur, så reflekter dette i 
indretningen. Hvis I arbejder med affald, 
tag dette med. 



 



Der er ligeså mange måder at indrette 
sig på, på UFM som der er 
organisationer, der deltager.  
Det vigtigste er, at I tænker over 
hvorvidt jeres indretning afspejler jeres 
organisation. Det gør, at man kan få en 
fornemmelse af jer, allerede før I har 
sagt “Goddag, jeg kommer fra 
________”. 


