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Tak for sidst 

Tak for jeres opmærksomhed og alle de gode spørgsmål. 

Selvom det ikke er jer, som sidder med den praktiske håndtering af de forskellige medier og værktøjer, 

håber vi, at I fik inspiration og tips til hvilke muligheder der findes, og hvad man skal være opmærksom 

på, hvis man ønsker at annoncere eller på anden måde kommunikere om sine aktiviteter. 

 

Gerda Grønning, Redaktør/Kommunikation 

Jannik Lindholm, Projektleder/Marketing 

Merete Volder, Marketingkoordinator/Marketing 

 



It-aktiviteter: Kommunikation, PR & annoncering 

ved projektleder Jannik Lindholm, marketingkoordinator Merete Volder og redaktør Gerda 

Grønning 

• 1: Skriv godt og bliv læst. (Nyttig basisviden og PR - Gerda) 

• 2: Digitale værktøjer til rådighed (Merete) 

• 3: Annoncering i lokalaviser og øvrige muligheder/inspiration. 

 



MANGE FORSKELLIGE KANALER 

Kommunikation, PR og annoncering 

Arrangements-/ 

aktivitetsoversigt 

Lokal hjemmeside Lokale nyhedsbreve 

Det Sker 

Halvårsprogram 

Aktiviteter og arrangementer 

Lokalafdelingens lokaler 

Lokalaviser – PR / artikler 

Lokal annoncering 

Lokale sociale medier 
Skriv godt og bliv læst 



Skriv godt og bliv læst 

REDAKTØR, JOURNALIST GERDA GRØNNING 



EN BESKRIVELSE FRA DET SKER 

•   

• Jul i København med Panter Busrejser 23.24. november. Opsamling onsdag kl. 8 på Jomfrustien, 
hjemkomst torsdag kl. ca. 18.30.  

• København byder på mange spændende oplevelser. Tivoli er sædvanen tro pyntet til jul, og igen i 
år er temaet ”Alpeland”. Ud over de mange hyggelige boder vil haven være pyntet med nisser, 
lys, juletræer og alt, hvad der skal til for at skabe den rette julestemning. Opholdet i København 
krydres med besøg i DR Byen, hvor vi får en guidet rundvisning. Vi overnatter på det klassiske og 
hyggelige Grand Hotel på Vesterbrogade. Den charmerende bygning er opført i 1890 og har Tivoli 
og Hovedbanegården som naboer. Værelserne er indrettet i lyse og venlige farver og har tv, 
telefon, hårtørrer, toilet, bad m.m. Information/tilmelding senest 23. september til Lone Beck, 
lonebmol@gmail.com eller 40 14 97 20 eller Ena Saaby Nielsen, langelandsvej@hotmail.dk eller 
23 30 82 44. Teknisk rejsearrangør er Panter Rejser, medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524. 
Pris: 1.919 kr. pr. person. Tillæg for eneværelse: 425 kr. 

• Prisen inkluderer blandt andet kaffe + rundstykke på udrejsen (Ældre Sagen giver en bitter til 
morgenkaffen), 1 x overnatning med morgenmad, 1 x 3 retters middag, entré til Tivoli, guidet 
rundvisning i DR Byen. 

 



Gør dig dette klart, inden du skriver 

• Hvem skal vide noget 

• Hvad skal de vide noget om 

• Hvorfor skal de vide det 

• Hvordan skal de vide det 



BUDSKAB 

• Hvad er dit budskab? Hvad har du på hjerte? Hvad vil du opnå? 

• Husk: læseren ved ikke, hvad du ved. 

• Skriv et skelet 

• Hvad vil du bibringe læseren? 

• - en følelse, indignation, glæde, motivation, gejst, vrede 

• - en handling, læseren skal gøre noget, melde sig ind, købe, 

deltage 

• - underholdning 



KEND PRÆMISSERNE 

• Al kommunikation foregår på modtagerens 

betingelser.  



Skriv til en læser, du kender 



1999                                                                           2019   

SÅDAN SER VERDEN UD  



Journalismens grundbegreb 

• Hey. Grib læseren, hallo, se her! Overskrift: Farlig storm på vej 

• You. Få læseren til at hænge ved. Ekstremt vejr kan ramme dig i eftermiddag 

• See. Gør budskab forståeligt, nu skal jeg forklare … Lavtryk intensiveres over Sjælland 

• So. Perspektiver og konsekvens. Nyheden betyder det her for dig. Se at komme hjem i 

tide, træer kan vælte 



Fang læseren 

 

• Fang læseren ved at inkludere ham. Brug ”du”, ”dig” og ”din” mere end ”mig”, ”os” og ”vores”. 

   Undgå fagudtryk og indforståethed. Brug almindelige ord   

   Skriv, som du taler; aktivt frem for passivt. Det skaber tydelig handling og mening i teksten. 

• Aktiv: ”Du skriver aktivt” - - - Passiv: ”Der skrives passivt” 

• Fat dig i korthed. Brug korte sætninger, og vælg korte ord frem. Ingen har nogensinde klaget 

over, at en tekst var for let at forstå. 

• Brug stærke og klare bydeformer. Skriv fx hellere ”Læs mere om Ældre Sagen” end ”Man kan 

se mere om Ældre Sagen på hjemmesiden.” Kom hurtigt til sagen. 

•   

 



HUSK AT BESVARE HV-ORD 

• Hvem  

• Hvad 

• Hvor 

• Hvornår  

• Hvordan  

• Hvorfor 



Den gode artikel  

• Fortæller en historie: Jeg vil fortælle at …. 

• Besvarer hvem hvad hvor hvordan hvorfor 

• Besvarer, hvorfor skal vi læse om dette lige nu 

• Fanger mig, allerede i overskriften, og holder mig fangen, hele teksten igennem 

• Sproget glider, teksten er nem at læse 

• God, fængende overskrift  

• God indledning, der får mig til at læse videre 

• Mellemrubrikker 



DEN HALVE SAMTALE 

• Skriftsprog er envejskommunikation 

• Tænk på det som en halv samtale 

• Afsender og modtager kan ikke spørge, uddybe eller forklare 

• Derfor skal teksten være klar og tydelig og let at forstå. 

• I skal kunne besvare, HVEM, HVAD, HVOR   

• Men det betyder ikke, at ALT skal med.  

• Prioriter! 

•   



Jeg har virkelig bare glædet mig så meget til, at I skulle 

komme i dag. Det er så dejligt, at I har lyst til at deltage, og 

det gør mig rigtig glad at skulle tilbringe nogle timer i jeres 

selskab. Altså, jeg håber bare, at I lærer noget nyt, som I 

måske kan bruge, når I kommer hjem.  



Jeg har virkelig bare glædet mig så meget til, at I skulle 

komme i dag. Det er så dejligt, at I har lyst til at deltage, og 

det gør mig rigtig glad at skulle tilbringe nogle timer i jeres 

selskab. Altså, Jeg håber bare, at I lærer noget nyt, som I 

måske kan bruge, når I kommer hjem.  



VI SCANNER 

• Læserne opdager kun 25 procent af alle artikler - det vil omvendt sige, at 75 
procent slet ikke bliver opdaget. 

• Kun 12 procent af læserne læser mere end halvdelen af artiklen 

• Alt i alt betyder det, at læserne rask væk dropper 90 procent af al tekst. 

• Læseren vil hellere læse billedteksten end brødteksten.  

 

Kilder om tal for læseradfærd:  

https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/ 

https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/ 

https://www.parentcenterhub.org/web-reading/ 

https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/ 

 

https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://econsultancy.com/why-visitors-only-read-20-of-your-web-page/
https://www.parentcenterhub.org/web-reading/
https://www.parentcenterhub.org/web-reading/
https://www.parentcenterhub.org/web-reading/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/
https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/


Overskrifter 

•Æggende, vækkende dækkende 





Små ord, der fanger 

“Det…” Det kan du få ud af din tablet 

“Derfor…” Derfor skal du tage backup 

“Sådan…” Sådan bliver du superbruger 

”Her…” Her er de fem bedste mobiltelefoner 

”Disse…” Disse mails skal du aldrig åbne 











Pressemeddelse til lokalaviser 

• En pressemeddelelse egner sig godt til budskaber, du gerne vil have i flere medier. Det egner sig godt til 
enkle historier, fx hvis I får ny formand eller har en ny aktivitet. 

•  Vær konkret, hvad er dit budskab? 

• Journalisten er i første omgang din målgruppe? Men tænk lige over, hvem der skal have dit budskab 

• Skriv max 1 A4-side – gerne kortere. 

• Det vigtigste først 

• Hav en fængende, kort og klar overskrift.   

• Husk altid afsender og kontaktinformation, hvis journalisterne har opfølgende spørgsmål. 

• Brug gerne citater i din pressemeddelelse 

• Ring op et par dage efter 

 

• HUSK Nogle gange er en mail nok! 

 

INSPIRATION TIL AT SKRIVE GODE ANNONCER, SÅ DE OGSÅ BLIVER LÆST. 



Artikel til lokalaviser 

• Artikel til lokal omtale 

 

• Har du en god kontakt til den lokale avis, og kan du godt lide at skrive, kan du være 

heldig, at en avis tager din artikel, især i ferieperioder, hvor avisen mangler personale og 

stof. Husk også foto. 

•  Find gode råd til på Frivilligportalen. 

 

INSPIRATION TIL AT SKRIVE GODE ANNONCER, SÅ DE OGSÅ BLIVER LÆST. 



Nyttige links 

Gode tips fra Frivilligportalen: 

 

Om at skrive kort og godt 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/pr-og-formidling/skriv-godt-og-bliv-laest 

  

Om at samarbejde med pressen  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/pr-og-formidling/saadan-bruger-du-pressen 

 

INSPIRATION TIL AT SKRIVE GODE ANNONCER, SÅ DE OGSÅ BLIVER LÆST. 
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Egne digitale kanaler 

MARKETINGKOORDINATOR MERETE VOLDER 



XXX 

Målgruppe: 

 Medlemmer + ikke-medlemmer 

 

Fordele: 

 Bestemmer selv 

 Ingen deadlines 

 

Udfordring: 

 Trafik kommer ikke af sig selv 

 Nævn alle steder altid 

 Søgemaskineoptimering = SEO 
(eks. google, explorer m.fl.) 

 

 

 

 

 

Lokal hjemmeside 



TIPS TIL ARBEJDET MED HJEMMESIDE 

Lokal hjemmeside 

Forberedelse:  

 Hvad vil jeg fortælle? 

 Hvad skal brugeren gøre? 

 Hvordan skal brugeren kunne gøre det? 

Husk: 

 ”Den gode vært” 

 Vær lokal  

 Mød forventningen 

(eks. trafik fra nyhedsbrev) 

 

Nyhedsmodul 

Emneindgange 
(mulighed for undersider) 

Tilmelding til  

lokalt nyhedsbrev 

Åbent felt 



TIPS TIL ARBEJDET MED HJEMMESIDE 

Lokal hjemmeside 

Indhold:  

 Overskuelig og opdateret 

 Det vigtigste først 

 Klart og tydeligt sprog – korte sætninger 

 Brugervenlig – nemt at finde det man søger 

 Tænk over vigtige ord og brug dem til at skabe trafik  



XXX 

Lokal hjemmeside 

Betalt annoncering 

SEO 

Søgemaskineoptimering (SEO) 

 

 

 

 At blive placeret højt i søgeresultater 

 Gratis 

 Indhold på siden  

- arbejdet med nøgleord  

 ”Meta-overskrift” +  

”Meta-beskrivelse”  

 => vises i søgeresultater 

 => bidrager til optimering af SEO 

 

 

 

 



Målgruppe: 

 Medlemmer (+ ikke-medlemmer) 

 

Fordele: 

 Bestemmer selv 

 Ingen deadlines 

 Strukturen er skabt 

 

Udfordring: 

 Kan nemt blive ”indforstået” 

 

Aktivitets-/arrangementssystem 



Aktivitets-/arrangementsoversigt 

 

Tips til aktivitets-/arrangementsbeskrivelser: 

 Overskuelig 

 Klart og tydeligt sprog – korte sætninger 

 Invitation – inspiration 

 Hvad handler det om 

 Hvorfor skal jeg deltage 

 Hvordan tilmelder jeg mig 

Hvad bliver du selv 

inspireret af? 



XXX 

Målgruppe: 

 Alle medlemmer i lokalafdelingen, som 

har tilmeldt sig de lokal nyhedsbreve 

 

 

Lokale nyhedsbreve 

 

Fordele: 

 Den korteste vej 

 Fleksibelt 

 Nemt at anvende 

 

 

 

 

 

Indledende tekst 

Ekstra tekstfelt med 

mulighed for link  

Udvalgte aktiviteter og arr

angementer fra arrangem

ents/bookingsystemet 

2 faste links: 

* Aktiviteter og arrangementer 

* Besøg den lokale hjemmeside 



XXX 

Nemt at anvende: 

 De(n) nyhedsbrevs- 

frivillige opretter og 

sender 

 

 

 

Lokale nyhedsbreve 

Dit input til den 
nyhedsbrevs-frivillige: 

 Evt. emneoverskrift og 
tekst til indl. tekstfelt (hvis 
kun el. primært it-mail) 

  Tekst og link til ekstra 
indholdsfelt 

 Hvilke aktiviteter i 
aktivitetsoversigten 
ønskes medtaget i næste 
nyhedsbrev 

 



TIPS TIL DET GODE NYHEDSBREV 

  

 

Lokale nyhedsbreve 

 

 Relevans for modtageren 

 Kort – klart – klikbart 

 Vær tydelig som afsender 

 Brug den lokale hjemmeside 

 Hav styr på links 

 

 

Frekvens: 

X 
RELEVANS! 



Lokale nyhedsbreve 

INDHOLD I LOKALT NYHEDSBREV 
(ekstra indholdsfelt) 

Overskrift: Vil du gøre en forskel i it-

caféen? 

Tekst (max 450 tegn) 

Hver tirsdag holder vi åbent hus med it-

café, hvor medlemmerne kan komme forbi 

til en kop kaffe og it-snak. Har du tid og 

lyst til at hjælpe med hverdagens it-

spørgsmål en gang i mellem, så læs 

nærmere via linket herunder eller kontakt  

xxxx.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Link: xxxx (til eks. nyhed el. boks på lokal 

hjemmeside) + linktekst: Læs mere 

 

PÅ HJEMMESIDEN 
(ikke en standard-aktivitetsside) 

Overskrift: It-café hver tirsdag 

Kort beskrivelse 

• Hvad går det ud på? 

• Hvordan er formen (tilmelding, servering mv)? 

• Evt. hjemmebesøg 

Underoverskrift: Vi har brug for dig 

• Hvad går opgaven som it-frivillig ud på 

• Hvilke kompetencer skal man have 

• Hvad kræves af tid 

• Hvor kan jeg høre mere / melde mig som frivillig 

 

EKSEMPEL PÅ BRUGEN AF ”EKSTRA INDHOLDSFELT” MED KOBLING TIL LOKAL HJEMMESIDE 



EKSEMPEL PÅ BRUGEN AF ”EKSTRA INDHOLDSFELT” MED KOBLING TIL LOKAL HJEMMESIDE 

Lokale nyhedsbreve 

INDHOLD I LOKALT NYHEDSBREV 
(ekstra indholdsfelt) 

Overskrift: Sidste chance 

Tekst (max 450 tegn) 

Du kan stadig nå at tilmelde dig 

fotokurset, som starter d. 12. april. Kom 

og lær hvordan du tager fantastiske 

billeder med din mobiltelefon. Få pladser 

tilbage.  

Link: xxxx (til aktivitet som allerede ligger 

på hjemmesiden) + linktekst: Læs mere 

og tilmeld dig kurset 

 

PÅ HJEMMESIDEN 
(standard-aktivitetsside) 



GODT I GANG 

  

 Kontakt lokalformand el. kommunikationsansvarlige 

 Eksisterende setup for nyhedsbreve? 

 Folder + info på Frivilligportalen 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation 

 

 

Lokale nyhedsbreve 
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Annoncering i 

lokalaviser 

PROJEKTLEDER, JANNIK LINDHOLM 



Annoncering i lokalaviser 

For at få deltagere til de arrangementer og aktiviteter I laver, så er der behov for at fortælle 

om at de eksisterer. Det kan fx gøres ved at sætte en annonce i den lokale avis, der 

omtaler det tilbud du har lavet. 

 

Lokalaviserne er en vigtig informationskilde til aktiviteter og tilbud i lokalområdet.  

 

Ved at annoncer viser du at du er en aktiv del af lokalområdet. 

INSPIRATION TIL AT SKRIVE GODE ANNONCER, SÅ DE OGSÅ BLIVER LÆST. 



Annoncering i lokalaviser 

Her er et bud på ting du skal huske i annoncen 

• Arrangementets navn (et beskrivende navn der fanger interessen) 

• Kort omtale af arrangementet 

• Tid og sted 

• Hvor længe varer det 

• Hvor mange er der plads til 

• Evt. om det koster noget 

• Hvad får man ud af at deltage 

INSPIRATION TIL AT SKRIVE GODE ANNONCER, SÅ DE OGSÅ BLIVER LÆST. 



Find inspiration – hvad gør andre? 
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Opsætning af lokalannoncer: 

• Vi hjælper gerne lokalafdelingerne med opsætning af deres 
lokalannoncer på samme måde, som hvis det var en hvilken som helst 
anden grafisk opgave. 

 

• Vi har ikke wordskabeloner til annoncer - årsagen er, at der bruges 
mange forskellige størrelser, når der annonceres. Og så fungerer det 
dårligt at lave annoncer i word og bliver tit noget hjemmegjort med et 
mindre professionelt udtryk.  

 

• Vi hjælper med at lave en trykklar annonce. Indrykningen betaler 
lokalafdelingen selv. 

  



Ældre Sagens grafiske identitet: 

• Vi har lavet en række værktøjer til lokalafdelinger, som gør det nem for 
dig at udvikle materialer med en Ældre Sagen identitet. 

• På Frivilligportalen kan du finde: 

• Designmanual med retningslinjer 

• Farvepalette 

• Skrifttyper  

• Billedbank (Vi har rettigheder og accept fra modellerne) 

• Skabeloner 

• Logo med/uden lokalafdelingsnavn 

• Eksempler på ting, vi har lavet (kommer snart) 



Inspiration til øvrig synlighed 

Overvej hvor målgruppen færdes og ram målgruppen her.  

Fx… 

• På det lokale bibliotek 

• I idræts- eller svømmehallen  

• På rådhuset  

• I medborgerhuset  

• I det lokale supermarked 

• I lokalafdelingen 

 

…. På opslagstavlen kan du hænge plakater og lægge flyers. Opslagstavlen kan være en dynamisk 
kommunikationskanal, hvis I bruger den dynamisk.  



Skabeloner til flyers for it-aktiviteter 

På Frivilligportalen kan skabeloner til flyers hentes, som kan benyttes ifm synliggørelsen af 

jeres lokale it-aktiviteter. Skabelonerne indeholder et billede og en tekst, som kan 

redigeres, så det passer til jeres behov og med de korrekte kontaktoplysninger. 

 

 

  



Nyttige links 

Skabelon til flyers  for it-aktiviteter kan hentes her: 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/it-og-teknologi/synliggoerelse/skabeloner 

  

Designmanualen kan hentes her: 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation 
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Tips 

• Koordiner altid indsatsen med den kommunikationsansvarlige eller formanden i jeres 

lokalafdeling 

• Anvend gerne flere mediegrupper samtidig. Dermed opnår I synergieffekt (virkningen 

forstærkes, flere sanser påvirkes) 

• Gør reklame for jeres it-tilbud ved aktiviteter, kurser og arrangementer. Her har I 

mulighed for direkte feedback. 

 

 

 




