
Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Vis hjælpelinjer 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3.  Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4.  Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 
1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud Ellinglund   



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Indsæt billede i pladsholderne 
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen 
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes 

•  På facebook siden 2012    

•   1612 følgere ved organisk vækst   

•  Billeder og små film, der fortæller om 
hverdagen hos os – fagligt og socialt. 

•  Ingen plan for det. Vi lægger opslag op, når 
vi har lyst til det 

  

 

Ellingslunds facebookprofil   



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Indsæt billede i pladsholderne 
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen 
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes 

•  Vores mission er at vise børn og voksne, hvordan et landbrug anno 
2014 ser ud, og naturligvis vise at det er muligt at drive et moderne 
landbrug helt uden sprøjtemidler, hvor natur og dyrevelfærd bliver 
sat i højsæde 

•  Skaber kontakt til folk med interesse for økologisk landbrug, 
kollegaer, naboer og gamle soldaterkammerater.  

•  Dialog  og  videndeling   

•  Dele de mange gode stunder i landmandslivet med andre.   

•  Vores opslag er styret af følelser og spontanitet  

 

Hvorfor på facebook ?  



Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Indsæt billede i pladsholderne 
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen 
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes 
 
 

Du beskærer billedet ved at klikke på 
”Beskær” i værktøjslinjen – Når du beskærer 

kan du skalere billedet op og ned eller 
beskærer vha den sorte beskæringsmakør.  

Vis hjælpelinjer 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3.  Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4.  Vælg OK  Hvad lægger vi op ?   Eksempler  



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 
1.  Klik på bjælken 

2.  Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 
3.  Fra ”drop ned” menuen vælg en af 
temafarvene for at farvelægge bjælken 

Indsæt billede i pladsholderne 
1. Indsæt et billede ved at klikke på ikonet 

midt i pladsholderen 
2. Vælg et billedet, fra din computer, som 

skal indsættes 

•  Troværdig – om Ellinglund og økologien 

•  Giver merværdi på goodwill-kontoen  

•  Balance – kan bedre tillade mig at brokke mig, hvis der skulle være 
grund til det.  

•  Opmærksomhed,  når vi har nogle aktiviteter, der henvender sig til 
omverden eller kollegaer .  

•  Dialog med kollegaer – faglig inspiration  

•  Dejligt at vise det – man selv er stolt af.   

Hvad får vi ud af det ?  



Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter 
1.  Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 
3.  Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4.  Vælg OK  

Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Indsæt et baggrundsbillede 
1. Indsæt et billede ved at klikke på 

billedepladsholderen 
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 
computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Spørgsmål ? 


