
Kommunikation

• Kom i gang med din Facebook-gruppe

• Få budskabet ud til lokalområdet

• Et par tips til sociale medier

Alle slides sendes efterfølgende
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Opsæt din 
Facebook-gruppe
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Sådan opretter du 
en Facebook-
begivenhed
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Få medlemmer til 
din gruppe
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Gode råd til sociale 
medier



 Svar på de spørgsmål, der kommer i din Facebook-gruppe eller i 

din Facebook-begivenhed

 Hold gruppen og begivenhederne ”levende” med regelmæssige 

opdateringer
̶ ”Nu er ruten klar”

̶ ”Her mødes vi”

̶ ”Vi glæder os til at se jer”

̶ Et billede eller video fra sidste tur

Generelt set



 Inviter familie, venner og bekendte  Jo flere gruppemedlemmer, 

jo flere kommer med på gåturen

 Få budskabet ud
̶ Opslag fra privat profil med link til Facebook-gruppen eller begivenheden for næstkommende 

gåtur

̶ ”Det sker i XX-by”-Facebookgruppen

̶ Inviter den lokale avis med på jeres næste tur

̶ I kan også prøve at lave en lille video fra jeres sidste gåtur, hvor I siger et par ord om jeres 

gåfællesskab, og spørger kommunen, om de vil dele det på deres Facebokside

̶ (I kan overveje at booste særligt godt indhold lokalt (≈100 kr.). Så kommer det ud til den 

målgruppe, I har valgt i det område, I har valgt. Fx M/K (35-65 år) i en radius af 20 km fra 

Jelling)

Spred budskabet lokalt



 Engager gruppemedlemmerne til at lave opslag i gruppen og at 

kommentere og like hinandens opslag

 Stil gerne spørgsmål i gruppen, lad gruppemedlemmerne komme 

med ideer til ruter, aktiviteter, sociale arrangementer osv.

Skab et community/fællesskab



 Skab blikfang med emojis

 Brug 1-5 emojis pr. opslag

 Brug relevante emojis

 Brug emojis,

når du laver punkter

Brug gerne emojis



 Der skal billede, illustration eller video på

alle opslag

 Øjenkontakt er godt – ligesom smil og glæde

 Facebook elsker video. Så lav meget gerne en

lille video fra eksempelvis jeres sidste tur.

Tænk over billede/video


