
 
 
 

 
 

Idékatalog til Frivilligbørs Aalborg 
 

Efterspørges Tilbydes 

Donationer til genbrug/retro Udlån af telt 3x6 m 

Lokale til møder Roadshow om psykisk sygdom, 
beskæftigelsesbegrænsning og sygefravær for 
pårørende 

Sanseoplevelser til demente Foredrag om vores forening/organisation 

To lokaler i forbindelse med hinanden Erfaringer med at fundraise 

Samarbejde om integration på 
arbejdsmarkedet (flygtninge) 

Undervisning/workshops om børn i andre 
lande 

PR og markedsføring Blodtryksmåling og viden om blodtryk 

Naturture for flygtninge Oplevelser på spejdermanér 

Hjælp til markedsføring på nettet Hjælp/assistance til den svære samtale 

Ansigtsmaling Viden/foredrag om kræft 

Billetter til idrætskampe Klapstole og borde udlånes 

Foredrag om angst, depression, trivsel, 
motivation, livsstil 

Brætspilscafé, mulighed for en hyggelig aften 
for en frivilliggruppe 

Makeup-kursus Foredrag/viden om at være anbragt 

Naturvejleder-ture Fakta-viden om flygtninge 

Yoga-kursus Praktisk hjælp 

Viden om børn i sorg Foredrag om børn i misbrugsfamilier 

Samarbejde om vedligeholdelse af 
foreningshus 

Haver, madlavning og dyrepasning for børn ml. 
8 og 14 år 

Idéer til udsmykning af vores hus og 
parkeringsplads 

Aktivitetsdag for børn med deres 
bedsteforældre, leg på tværs af generationer 

Teambuilding for frivillige Festlokale 

Tøj og toiletartikler til vores gæster Mulighed for at samarbejde om større 
arrangementer for vores brugere/medlemmer 

Viden om sociale medier Udlån af friluftsgrej 

Biografbilletter Bedsteforældre-motionsdag 

Samarbejde om pasning af haver sammen med 
børn 

Mulighed for at fortælle den gode historie om 
foreningen i vores medlemsblad for på den 
måde at nå en ny målgruppe 

Samarbejde om hjælp/kursus for studerende 
om madlavning til en person 

Viden, foredrag undervisning inden for 
demensområdet 

Fodterapi til vores brugere Praktisk arbejde, dække borde og rydde op 

Lokaler/sal til fysiske aktiviteter Udlån af sportsgrej 

Samarbejde med andre foreninger om spis-
sammen-arrangementer for flygtninge 

Mulighed for at reklamere for forskellige 
sociale tilbud i vores medlemsblad 

Tablets/iPads (evt. lån) til bestyrelsen Foredrag om foreningens måde at arbejde 
med frivillige på 

Viden om fundraising Viden om flygtninges kulturer og ritualer 

Model/viden om organisering af frivillige Aktiviteter for børn 



 
 
 

 
 

Efterspørges Tilbydes 

Erfa-gruppe om fundraising Undervisning om den svære samtale 

Telt 3x6 m til weekendarrangement Foredrag med en hjerneskadet og en 
pårørende 

Lokaler til lejr/feriekoloni Viden om børn fra udsatte familier 

Samtalesaloner med forskellige målgrupper Uddeling af foldere og PR materialer 

Teaterbilletter Oplæg/foredrag om betydningen af nære 
relationer og venskaber 

Viden om børn/pårørende til misbrugere Personale-event/aktivitetsdag 

Viden om ledelse af frivillige Oplæg om det frivillige arbejde på hospice 

Foredrag om misbrug Samarbejde med andre foreninger om … 

Specielle friluftsoplevelser Levere festlige indslag ved 
firmaarrangementer 

Madvarer  

Brugt sportstøj og udstyr  

Besøg hos fritidstilbud og foreninger  

Frisør til vores brugere  

T-shirts med foreningens logo  

Samarbejde med andre foreninger om 
foredrag 

 

Foredrag/viden om sygdom og døden i andre 
kulturer 

 

Små lokaler til samtalegrupper  

Adventure-oplevelser til vores spejdere  

Netværksgruppe om arbejdet med frivillige  

Samarbejde om gruppe for unge med forældre 
med demens 

 

Samarbejde med/om tidligere anbragte  

Oplevelser for familier  

Forplejning til ungdomslejr  

Oplevelser for senhjerneskadede og deres 
pårørende 

 

Institutionsbesøg for senhjerneskadede og 
deres pårørende 

 

Natur-ture med overnatning  

  

  

 

 


