
 

 

Dette oplæg indeholder forskellige forslag til, hvordan I kan være sammen i en Facebookgruppe, mens I 

ikke kan danse. Nogle aktiviteter kræver mere teknisk snilde end andre, så der bør være en eller flere 

aktiviteter for alle.  

 

Spis smørrebrød sammen 

Inviter alle til at være med i en videosamtale, mens I hygger med lidt smørrebrød. I kan få folk til at bestille 

selv, lave en aftale med den lokale slagter om afhentning der eller hvordan I finder det nemmest. Slut af 

med kaffe og kage.   

 

Lav en quiz  

Quiz i foreningens historie eller andre selvvalgte emner. Hvis I ikke ønsker, at lave quizzen selv, så kan man 

også vælge at bruge spørgsmål fra et brætspil. Lad deltagerne skrive svarene ned på det stykke papir, 

hvorfor de kan tage et billede af deres svar og ligge op på Facebook.  

Hvis I kender app’en Kahoot, så kan I også lave en quiz der. Den nok mest kendt blandt børn og deres 
forældre.  

 

Tag på opdagelse sammen – men hver for sig  

Gå en tur og tag et billede, som du deler på Facebookgruppen. Det er nu op til de andre medlemmer at 

gætte et sted. Her vælger I selv sværhedsgraden.  

 

Drøm om fremtiden  

Drømmene kan ingen tage fra os. Brug tiden på at fortælle hinanden, hvad I drømmer om at lave i jeres 

forening, når I igen kan mødes. Det kan være ture eller stævner I ønsker at deltage i eller måske bare nogle 

særlige ønsker til en danseaften.  

 

Del jeres minder med hinanden  

I har garanteret mange gode minder sammen. Del dem med hinanden ved at dele videoer og billeder. 

 

Dans med hinanden på afstand  

Start et videokald i gruppen og dans med hinanden til skøn musik. Det kan være I er heldige, at der er en 

spillemand, der har lyst til at være med.  Det er super sjovt og god motion på samme tid.  

 



 

 

Lav en dagbogsstafet  

På skift skriver I lidt om jeres hverdag. På den måde får mulighed for at følge lidt med i hinandens hverdag, 

samtidig at I har noget at følge op på og snakke om, når I kommer til jeres første danseaften.  

Brug evt. dagbogen til at lave en quiz til den første danseaften. – Det vil flere sikkert finde hyggeligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


