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Sådan skaffer du deltagere til din gruppe med Facebook:   

• Oprette en begivenhed   
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• Lave en statusopdatering – se eksempel nedenfor   

• Skifte dit cover eller profilbillede   

• Oprette en historie i dit feed   

• Dele landsuddelingens video   

   

 

Her kan du tilføje en tekst, og/eller klikke på den type opslag, du vil dele (f.eks. billede/video) Du 

kan gøre følgende:    

  

Sådan laver du       en statusopdatering   :     

I den øverste del af dine    n   yheder eller din tidslinje skal du klikke på     Opret opslag.     

    

   ( Billede/Video) Tilføje et billede eller en video    

   ( Tjek ind) Tilføj lokation (fx hvor et event afholdes, eller hvor du befinder dig)    

   Tag ven ( ner) Tilføje andre relevante personer eller virksomheder/organisationer    

  GIF) Tilføje et lille sjovt videoklip/GIF  (   

    Følelse/aktivitet) Tilføje hvordan du har det, eller hvad du laver (   

      

Når du har skrevet din tekst, og    

tilføjet evt. billeder/video/   venner   ,    

Klikker du på     ”Slå op”     
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Sådan opretter du en privat Facebook-begivenhed fra en computer:   

Klik på Begivenheder i menuen til venstre under udforsk.   

 

 
Klik på Opret privat begivenhed. Kun inviterede gæster kan se din begivenhed. Når først du har 

oprettet en privat begivenhed, kan du ikke senere hen ændre den til en offentlig.   

Klik på + Opret begivenhed til venstre.   
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Udfyld navn, lokation, dato, tidspunkt og beskrivelse for begivenheden. Klik på Opret. Du vil blive 

ført til din begivenhed, hvor du kan invitere gæster, overføre billeder, tilføje et coverbillede eller en 

video, dele opslag og redigere oplysningerne om begivenheden.   

   

Sådan opretter du en offentlig Facebook-begivenhed fra en computer:   

Klik på Begivenheder i menuen til venstre i Nyheder.   

 

Klik på + Opret begivenhed til venstre.   
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Klik på Opret offentlig begivenhed. Alle kan se din begivenhed og søge efter den, også selvom du 

ikke er venner med vedkommende. Når først du har oprettet en offentlig begivenhed, kan du ikke 

senere hen ændre den til en privat.    

Udfyld navn, lokation, dato, tidspunkt og beskrivelse for begivenheden. Vælg, hvem der kan redigere 

og slå noget op på din begivenhed, og klik på Opret. Du vil blive ført til din begivenhed, hvor du kan 

invitere gæster, overføre billeder, tilføje et coverbillede eller en video, dele opslag og redigere 

oplysningerne om begivenheden.   

Sådan deler du Hjerteforeningens opslag   
Hvis du ser et opslag som du gerne vil dele, gør du der ved at klikke på ”del” under opslaget   
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Du har mulighed for at vælge:   

Del nu (Offentligt) - opslaget deles på din egen Facebook profil med det samme.    

  

    

    

Her vælger du først hvordan    

du vil dele opslaget     
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Del – her kan du vælge at dele med alle dine Facebook venner, eller nogle få udvalgte.   

Send som besked – dette kan du vælge, hvis du ønsker at dele et opslag i en privat besked.   

Del i en gruppe – her kan du dele opslaget i en eller flere grupper.   

Del på en vens tidslinje – du deler opslaget med en ven, men alle andre kan også se den. Del på 

en side – her kan du dele opslaget på en offentlig side   

 
   

Når du har valgt hvem du ønsker at dele opslaget med, kan du skrive en tekst og herefter klikke ”Slå 

op”.    

Eksempel på en facebook-opdatering du kan bruge: (indsæt selv linket til din gruppe) “Jeg 

har brug for din hjælp!   

Jeg har startet en gruppe i Hjerteforeningens Landsuddeling, hvor vi kan gå os til en gratis 

hjertestarter.   

Vil du gå med?   

Landsuddeling er en landsindsamling, der er vendt på hovedet: hvor Hjerteforeningen 

samler ind for at kunne dele hjertestartere ud.    
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Hvis vi tilsammen kan samle ind på mindst 15 ruter den 30. august, så får vi en hjertestarter 

leveret og installeret i et varmeskab helt gratis. Og vi kan også få et fælles 30 minutters 

kursus i genoplivning.   

Indsamlingsruterne tager 2-3 timer, og du kan gå der, hvor det passer dig bedst.   

Tag fat i mig eller kig selv på www.landsuddeling.dk, hvis du vil vide mere. Du kan finde min 

gruppe ved at klikke på dette link: (Indsæt selv link her)”   

   

Link til din gruppe   

Linket finder du i den mail du har fået tilsendt ved oprettelse. Kopiere linket, som du sætter 

ind i beskeden herover. Du kan også på ‘Del din gruppe’ dele din gruppe direkte ved at 

klikke på ‘Del på Facebook’ og sætte overstående tekst ind, blot husk at slette sidste 

sætning.   

   

Sådan få du Landsuddelingen som coverbillede:  

 
    

Billedet kan downloades ved:   

1. Placere markøren over et billede   

2. Højreklikke på musen (der kommer nu nogle valgmuligheder frem)   

3. Vælg “Gem billede som …”   

4. Gem billedet eksempelvis på dit skrivebord   

5. Indsæt billedet på din Facebook profil ‘coverbillede’   

Hvis du gerne vil benytte andre billeder, finder du flere under fanen ‘Billeder til sociale 
medier og presse’.   
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