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Powerpoints       Infokanal 
Foreninger i Hjørring Kommune har mulighed for at få informationer mv. på HAS' informations-

kanal. Her er en beskrivelse af, hvordan man på en let måde kan få lavet sådanne sider. 

 

Det, du skal bruge:  

- f.eks. adgang til programmet Microsoft Office Powerpoint - det er ikke afgørende, hvilken ver-

sion, det er. Denne vejledning viser anvendelse af Powerpoint 2007, men principperne kan let 

overføres 

- gerne nogle billeder, der viser noget om din forening, som du bruger hver gang og som er et 

godt "udtryk" for din forening (logo, udsnit af hjemmeside eller lignende) 

- en anelse tid 

- og sidst men ikke mindst: Noget, du gerne vil fortælle!  

 

1. Start programmet powerpoint 

2. Gå ind i sideopsætning og vælg formatet 16:9 

3. Indsæt billeder og tekst, så det kommer til at stå flot og klart! - Vær opmærksom på, at 

det er begrænset, hvor meget tekst, der kan være for at det bliver læsbart - hold dig til 

en rimelig stor skriftstørrelse 

4. Kig på det en sidste gang: Er det i orden - siger det det, det skal J?  

5. Gem dokumentet, så du senere kan redigere i det!  

6. Send dokumentet til info@has.dk 

  

 

Lidt ekstra tricks til starten! 

Skulle du nu være i den situation, at du ikke har et logo eller et bestemt layout til en dias-side, 

så fortvivl ikke. Langt de fleste foreninger har en hjemmeside i dag, og med nogle få klik, kan du 

sagtens overføre noget af det udtryk, der er på den  til dine nye dias. 

 

Fra til 
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Nørrebro 11, Hjørring 
Tlf.:  98 90 17 77 
Mail: info@has.dk 

 

 

Her vises et eksempel fra en tilfældig udvalgt forening i Hjørring - men du kan sikkert "oversæt-

te" til dit eget behov!  

 

1. Gå til "www.din-egen-klubs-hjemmeside.dk " 

2. Tag et "billede" af hele skærmen - det gør du ved at holde tasterne Alt + Ctrl + PrtScr 

nede. Nu ligger det i udklipsholderen og kan sættes ind i andre dokumenter. 

3. Sæt det ind i et tomt powerpoint-dokument 

4. Her er valgt et eksempel fra Schæferhundeklubben Kreds 10 - Hjørring - og her er det 

sat ind i powerpoint! 

 

 
5. Ret først billedet let til i størrelsen (et tip: Vil du beholde størrelsesforholdet, så hold 

Shift-knappen nede samtidig med, at du trækker i et af billedets hjørner). 

6. Klik på billedet, så du kan se, at det bliver markeret (prikker i hjørnerne) - 

vælg derefter billedværktøjer og "beskær". Nu ændres prikkerne i hjørner-

ne og i siden af billedet. Tager du fat i disse kanter, kan du nu reducere bil-

ledet til det, du gerne vil have. 

7. Så ser det - måske - sådan her ud, når du har fjernet det, du vil: 
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8. Mingeler lidt med billedet, flyt det, tilpas det øverst på siden af dias'et - så kan det kom-

me til at se sådan her ud: 

 
( - her er der faktisk snydt lidt, for billedet har lige været en tur i programmet Paint for at 

få fjernet teksten i menu-linjen fra hjemmesiden!)  

9. Føj nu en passende baggrundsfarve til dit dias: Klik på Baggrundstypografier i gruppen 

Baggrund under fanen Design, og klik derefter på Formater baggrund! Vælg en farve, 

du synes passer! 

10. Slet evt. den/de foruddefinerede bokse til at skrive i - og skriv i stedet i din egen oprette-

de tekstboks (Indsæt - tekstboks). Nu har du så en skabelon, der kan være værd at 

gemme med et passende navn. Så kan du have den som udgangspunkt hver gang, du 

skal lave noget til informationskanalen. 

11. Når du har sat tekst og evt. billede ind gør du som nævnt i den indledende øvelse - 

nemlig gemmer det som jpeg-fil. Så ser det f.eks. sådan ud: 
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12. Dette her skulle bare vise, at det er relativt enkelt at komme i gang. Du har måske andre 

ideer og muligheder - og  så vil vi selvfølgelig glæde os til at se din "produktion".  

- God fornøjelse!  


