
hvordan ‘sælger’ 
vi frivillighed? 

/ Lars AP, fucking flink
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38% mindre vrede end 
kontrolgruppen
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29% nemmere ved at 
komme ud af sengen 

om morgenen
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22% stigning i 
‘at føle sig kreativ’ 
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efter en uge grinede 
flink-gruppen 16% mere
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“frivillig”
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frivil!
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frivild
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ka’ik’lavær-lig
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Danmark 
som verdens 

flinkeste 
land

1. stort mål
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Hvad er jeres 
store mål?

mandag den 2. oktober 17



2. Gør det sjovt
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hvordan gør i det sjovt, 
appellerende eller 

meningsfuldt?
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3. små skridt
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Hvad er de små skridt, 
I viser folk, de kan tage?
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4. gå forrest
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på hvilke måder 
går i forrest?
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5. skab et lejrbål
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Hvad er jeres 
lejrbål?
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vil du gå hurtigt, så gå alene. 
vil du gå langt, så gå i flok.  

- Afrikansk ordsprog
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lyst til at være flink? 

så vær med i “hej nabo!”. Det er en uge 
fyldt med anledninger til at sprede 
flinkhed i dit nabolag.

 Tilmeld dig på: Http://bit.do/hejnabo
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tak for i dag!

www.facebook.com/ffflink                                     lap@fflink.dk
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