Foreninger rykker på gaden
Eksempel: Café Paraplyen i Esbjerg trak pyntede cykler gennem gågaden og uddelte gratis kaffe og rosinboller.

Besøg på uddannelsesinstitutioner
og jobcentre
Eksempel: Frivilligcenter SR Bistand på Nørrebro tog ud på jobcentre og uddannelsesinstitutioner og promovere frivillighed. Bl.a. besøgte de en STU-skole (Særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse) for unge med særlige
behov.

Skabe debat om frivillighed
Eksempel: Silkeborg Kommune og frivilligcentret afholdt en paneldebat om aktivt medborgerskab med borgmesteren, samt repræsentanter fra erhvervsliv og frivillige.

Borgerinddragelse
Eksempel: Egedal Kommune lancerede et internetbaserede mødested, hvor kommune og
borgere kan udveksle idéer, deltage i udfordringer og i fællesskab finde nye løsninger. På
Frivillig Fredag blev der afholdt "samtalesaloner", som en parallel til de virtuelle samtalesaloner.

Hyldest af frivillige
Eksempel: Assens Kommune brugte Frivillig
Fredag som en anledning til at kåre "Årets
Landsby" ud fra et tema om nye tværgående
samarbejdsrelationer og aktiviteter på tværs
af foreninger og lokalsamfund.

Foreninger rykker ud på gaden
Eksempel: I Aarhus kunne man på Lille Torv
som en del af konceptet Mød et menneske få
en personlig snak med nogle af de mennesker, der har oplevet den uvurderlige opbakning fra frivillige netværk. Man kunne fx møde
en sindslidende, en transkønnet, en sklerosepatient og en tidligere misbruger.

Elever er frivillige for en dag
Eksempel: Fjordvang Efterskole inviterede en
modtageklasse for flygtninge til aktivitetsdag
på efterskolen. Efterskoleeleverne stod for aktiviteterne, fx kanosejlads og mountainbike,
og var ”frivillige for en dag”, og eleverne fra
modtageklassen fik kendskab til hvad der foregår på en efterskole.

Generationsmøde
Eksempel: I Odder gik over 100 unge fra gymnasiet tur med ældre fra byens ældrecentre.
De unge frivillige kørestolsskubbere og de ældre samledes til et fælles arrangement i pakhuset efterfølgende.

Fællesskab i lokalsamfundet
Eksempel: Fredensborg Frivilligcenter inviterede til en dag med madlavning fra fem forskellige lande og efterfølgende fællesspisning.

Prisuddeling
Eksempel: I Odense var et af kriterierne for at
modtage ildsjæleprisen, at man skulle have
skabt grokraft for fællesskaber og modvirket
ensomhed.

