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Indledning 

På hjemmesiden www.graenseforeningen.dk har alle Grænseforeningens lokalforeninger egne sider, som lokale redaktører kan redigere. 

Ligeledes har lokale redaktører mulighed for at lægge deres lokalforeningers arrangementer i en egen og en fælles kalender.  

En oversigt over lokalforeningernes egne sider, der også indeholder foreningernes kalendere, kan findes på 

www.graenseforeningen.dk/lokalforeninger, mens den for alle foreninger fælles kalender kan findes på 

www.graenseforeningen.dk/arrangementer.    

Den her foreliggende vejledning henvender sig til lokale redaktører for at vise, hvordan man logger ind på hjemmesiden, redigerer i 

eksisterende indhold på lokalforeningernes sider og opretter nyt. Ligeledes vises hvordan man redigerer i og opretter arrangementer. Alle 

beskrivelser eksemplificeres med billeder.   

For hjælp kontakt en lokalforeningskonsulent: www.graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/kontakt-en-foreningskonsulent  

 

Indhold 

1. Log ind på hjemmesiden  s. 3 

2. Redigering af lokalforeningens side  s. 6 

3. Tilføj og redigere arrangementer  s. 18 

 

  

http://www.graenseforeningen.dk/
http://www.graenseforeningen.dk/lokalforeninger
http://www.graenseforeningen.dk/arrangementer
http://www.graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger/kontakt-en-foreningskonsulent
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1. Log ind på hjemmesiden 

Skridt 1. Man kan tilgå log-ind-siden på hjemmesiden på to måder: 1) ved at skrive ”www.graenseforeningen.dk/user”, og 2) ved at 

scrolle helt ned og klikke på linket ”log ind” for redaktører nederst på siden. 

 

 

http://www.graenseforeningen.dk/user
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Skridt 2. Tryk på linket ”Lokalforenings indholdsside” i den grå bjælke øverst til venstre. 
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Skridt 3. På siden ”Lokalforenings indholdsside” kan man: 

A. Oprette et arrangement ved at trykke på den blå knap ”Tilføj indhold” 

B. Tilgå sin lokalforenings side ved at klikke på linket til lokalforeningen, i eksemplet her ”Grænseforeningen Aabenraa” 

C. Søge efter et arrangement i søgefeltet 
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2. Redigering af lokalforeningens side 

Når man har klikket sig ind på lokalforeningens side (se 1. Log ind på hjemmesiden, skridt 2), kan man redigere: A. titel (foreningens 

navn), B. billede, C. tilføje en underrubrik og D. indhold i faner.  
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Skridt 1. Gå ind på redigeringssiden ved at klikke på linket ”redigering”.  
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Skridt 2. Inde på redigeringssiden kan man foretage følgende (flere muligheder A-H vises under billederne):  

A. Skifte mellem redigeringssiden og visning af siden, som brugerne ser den. Skift visning ved at trykke på fanen ”vis” 

B. Ændre Lokalforeningens navn: Navnet ændres i feltet og ændringens gemmes med knappen ”gem” nederst på siden (se punkt H).   

C. Ændre lokalforeningens billede (forklares yderligere i 2.1 Ændre billede) 

D. Tilføje en underrubrik 
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E. Ændre region (skal ikke ændres) 

F. Redigere i indhold og tilføje indhold på lokalforeningens side, som ligger i faner (forklares yderligere i 2.2 Redigere indhold i faner)  

G. Ændre lokalforeningens adresse, som bruges til visning på kortet under www.graenseforeningen.dk/arrangementer: Adressen 

ændres i feltet (systemet kommer selv med forslag, når indtastningen er påbegyndt) og gemmes med knappen ”gem” nederst på 

siden (se punkt H) 

  

http://www.graenseforeningen.dk/arrangementer
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H. Gem ændringer af indhold med knappen ”gem” eller få forhåndsvist ændringer med knappen ”preview”  
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2.1 Ændre billede 

Skridt 1. For at skifte billede, fjern da først det gamle billede ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af billedet. Tryk dernæst på 

knappen ”tilføj media”.  
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Skridt 2. Tryk på ”vælg fil” i vinduet for at vælge en billedfil. Filen findes i mapperne på en egen computer.  
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Skridt 3. Marker tjekboksen i øvre højre hjørne på billedet, du netop har fundet på din computer. Tryk derefter på knappen ”insert 

selected”. Visningen vender herefter tilbage til redigeringssiden. Husk her at trykke gem nederst på siden.   
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2.2 Redigere indhold i faner 

Skridt 1. A. Se oversigt over faner under ”lokalforening side”. Lokalforeningen i eksemplet har fanerne ”Om foreningen”, 

”Arrangementer”, ”Kontakt” og ”Vedtægter”. Det anbefales af lokalforeningsudvalget, at fanerne ”Om foreningen” og ”Arrangementer” 

altid vises. Rækkefølgen af fanerne kan ændres ved at trække siderne op og ned ved at trække i ikonet:         B. Tryk på knappen ”rediger” 

for at redigere i indhold af fanerne. C. Tryk på knappen ”Tilføj Lokalforening Side” for at tilføje en fane (vær opmærksom på, der er 

begrænset plads til faner).    
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Skridt 2. Når der klikkes på knappen ”rediger” ved fanen, åbnes fanen. Her kan man A. Skifte titel på fanen. B. ændre i teksten. Og C. 

tilføje indhold (forklares yderligere i skridt 3). Var det alligevel ikke denne fane, man ville redigere i, kan man D. klappe den sammen igen.  
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Skridt 3. Indhold tilføjes ved at trykke på knappen ”tilføj indhold” (se skridt 2). I vinduet har man mulighed for at tilføje ”tekst”, ”billede”, 

”link”, ”citat” eller ”lokalforening arrangementsliste” (sidstnævnte ligger fast under fanen ”arrangementer” og det anbefales ikke, den 

skal ligge andre steder). (Se hvordan billede indsættes i 2.1 Ændre billede, skridt 2-3).  
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Skridt 4. Når andet indhold er indsat, f.eks. et billede, kan man ændre på rækkefølgen af indholdet ved at trække i ikonet  

HUSK at gemme nederst på siden. 
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3. Redigering og tilføjelse af arrangementer  

Skridt 1. Find allerede eksisterende arrangementer i fanen ”arrangementer” på lokalforeningens side eller på lokalforeningernes 

indholdsside (se 1. Log ind på hjemmesiden, skridt 3). På lokalforeningernes indholdsside kan nye arrangementer oprettes med knappen 

”tilføj indhold”. Arrangementer består af A. overskrift/rubrik/titel, B. evt. underrubrik, C. brødtekst, D. praktisk info (dato, tid, mødested, 

pris og tilmelding). 
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Skridt 2. Både ved redigering og oprettelse af arrangementer kan følgende udfyldes (fra A- L), felter, der her er markeret med * er 

obligatoriske:  

A. Titel/Rubrik*, B. evt. Underrubrik, C. Region*, D. Brødtekst*    
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E. Dato*, F. Tid*, G. Mødested*, H. Adresse* (skal bruges til visning på kort på www.graenseforeningen.dk/arrangementer) 

 

  

http://www.graenseforeningen.dk/arrangementer
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I. Pris, J. Tilmelding, K. Diverse (praktiske oplysninger som husk pas og euro på turen eller samkørsel i egne biler) 
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Og L. Husk at gemme! 

 

 


