
Inspiration til godt indhold 



Indholdstyper 

1) Vis begivenhederne 

2) Send en reminder 

3) Vis aktiviteterne og hvem, I er  

4) Del viden 

5)    Del lokal viden 

6)    Søg efter nye frivillige 

7)    Send live 

8)    Giv nyttig information 



• Opret og del begivenheder på 
lokalafdelingens Facebookside. 

• Lokalafdelingen i Kalundborg deler og 
reklamerer for et foredrag de holder. 
Selve foredraget er oprettet som en 
begivenhed på Facebook med detaljer 
om tid, sted, pris osv.  

• På den måde kan man vise, hvad der 
sker, og følgerne deler måske 
arrangementerne videre til deres 
Facebookvenner. 

Vis begivenhederne 



• Med et sjovt opslag kan man lige minde om et 
arrangement i morgen, og måske få et par ekstra 
deltagere med, hvis der er plads. 

Send en reminder 



• Vis billeder og video fra aktiviteter og 
arrangementer. Fx i et album. 

• Vi vil gerne se billeder af os selv og fra 
ting, vi har deltaget i.  Det  giver også 
andre brugere et indblik i, hvad I laver, og 
hvem I er. 

• Det kan også være med til at fortælle 
historien om de frivillige indsatser, I har. 

• Husk, at få tilladelse fra deltagerne til, at I 
fotograferer og filmer og deler materialet på 
Facebook.  

Vis aktiviteterne og hvem, I er 



 

 

• Lokalafdelingen kan dele relevante opslag af egen 
hjemmeside eller andre medier, som har relevans 
for følgerne af lokalafdelingens Facebookside. Fx 
om digital adfærd eller andre informationer, som er 
inden for formålet med Facebooksiden.  

• Brug gerne Facebooks delefunktion og del fra andre 
personprofiler og Facebooksider. 

 

 

 

 

 

 

 

Del viden 



 

 

 

 

 

• Brug Facebooksiden til at bringe relevante nyheder 
og informationer fra lokalsamfundet. Det er nemt 
indhold, som andre skaber, og som man kan dele. 
På den måde bliver lokalafdelingen en spiller i den 
lokale videndelingen. Det kan også være, at 
lokalafdelingen har været med til at skabe et lokalt 
tiltag, og så kan man vise, at man også har 
indflydelse i lokalsamfundet. 

 

 

 

 

 

Dele viden fra lokalsamfundet 



• Brug Facebook til at søge efter nye frivillige 
i jeres lokalområde. Få fx nogle 
besøgsvenner til at fortælle om, hvad det 
vil sige at være besøgsven. Lav et par 
billeder fra et visit hos en besøgsvært og 
brug det til at fortælle den gode historie. 

 

Søg efter frivillige 



• Brug Facebook-live til at sende fra fx et foredrag. 
Det kan være en sjov måde at få flere til at følge 
med og fx skabe involvering af brugere, der kan 
stille spørgsmål undervejs. 

• OBS. Man kan også se en live-video efter selve 
optagelse. 

Send live 



• Lokalafdelingen kan også vælge at lukke deres 
Facebookside. Her har Rudersdal valgt at 
koncentrere deres kommunikation på andre kanaler. 
Med et sidste opslag på Facebook gør de 
opmærksom på dette og fortæller samtidig tydeligt 
læseren, hvor man fremover skal få informationer fra 
lokalafdelingen. 

Nyttig information fra lokalafdelingen 
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