
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus 1 er første ud af tre. Tager du alle tre kurser vil du gå fra Facebook begynder til 

annoncør. 

70% af danskerne er på Facebook og tjekker dagligt ind for at kommunikere med venner og familie og læse 

nyheder inden for interesseområder. Facebook er en oplagt mulighed for synliggørelse af foreningens 

aktiviteter. Her kan I hurtigt og nemt kommunikere med jeres medlemmer og måske hverve nye medlemmer. 

Skal jeres forening i gang med Facebook?  

Med denne kursusrække bliver I taget i hånden hele vejen. Kurserne er individuelle og er åbne for alle, men 

indholdet er målrettet foreninger. Underviser er Anette Kirk Jepsen, som har et diplom i digital konceptudvikling 

og arbejder selvstændig med webdesign og online markedsføring i firmaet ANwebdesign. 

KURSUS 1: ”Dig på Facebook” 

Få oprettet en personlig profil.  Kurset er praktisk og vi er klar til at hjælpe dig med at få oprettet din personlige 

profil på Facebook. Vi arbejder os igennem de forskellige trin, så din profil er klar til brug med billede, tekst og 

kontakt oplysninger. Du finder dine ”venner”, ser på de forskellige opslagstyper og laver dit første opslag.  

Vi slutter med at få Facebook app’en på din smartphone, så du har hurtig og nem adgang til Facebook. 

 Medbring:  PC med adgang til din mail (vigtigt) og lidt billeder til din profil, samt evt.   

  smartphone. 

Tid & sted:  Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18.30-21.00,  

Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing 

Pris:  50,- inkl. kaffe og kage 

Tilmelding: https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/  eller på tlf. 6133 9438 senest d. 6.5.21 

 

KURSUS 2: ”Din forening på Facebook” 

Tid & sted:   Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30-21.30, Dejbjerg Golfklub, Skjern 

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/  

KURSUS 3: ”Boost og annoncering. Betalt annoncering på Facebook” 

Tid & sted:   Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 18.30-21.30, Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Videbæk  

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/  

https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus 2 er andet kursus ud af tre. Tager du alle tre kurser vil du gå fra Facebook begynder 

til annoncør. 

70% af danskerne er på Facebook og tjekker dagligt ind for at kommunikere med venner og familie og læse 

nyheder inden for interesseområder. Facebook er en oplagt mulighed for synliggørelse af foreningens 

aktiviteter. Her kan I hurtigt og nemt kommunikere med jeres medlemmer og måske hverve nye medlemmer. 

Skal jeres forening i gang med Facebook?  

Med denne kursusrække bliver I taget i hånden hele vejen. Kurserne er individuelle og er åbne for alle, men 

indholdet er målrettet foreninger. Underviser er Anette Kirk Jepsen, som har et diplom i digital konceptudvikling 

og arbejder selvstændig med webdesign og online markedsføring i firmaet ANwebdesign. 

KURSUS 2: ”Din forening på Facebook” 

Få oprettet en side til din forening. Skal I have en side eller en gruppe? Hvad er forskellen? Hvad passer til jeres 

forening? Hvad er jeres formål? 

Rent praktisk opretter vi en side/gruppe til foreningen og får den op at køre med billeder, tekst osv.  

Vi kigger på Facebooks Business Suite, så vi har nem adgang til de mange funktioner, herunder sideroller og 

planlægning, og sikrer os, at siden også fremover er ”levedygtig”. Vi slutter med at få en app på din 

smartphone, så du hurtigt og nemt kan administrere siden fra din telefon. 

FORUDSÆTNING: Du skal have en personlig Facebook profil, for at kunne oprette en side. 

Medbring:  PC med lidt billeder til siden/gruppen samt evt. smartphone. 

Tid & sted:  Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30-21.30,  

Dejbjerg Golfklub, Letagervej 1, 6900 Skjern 

Pris:  50,- inkl. kaffe og kage 

Tilmelding: https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/ eller på tlf. 6133 9438 senest d. 14.5.21 

 

KURSUS 1: ”Dig på Facebook” 

Tid & sted:   Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18.30-21.00, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Ringkøbing  

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/   

KURSUS 3: ”Boost og annoncering. Betalt annoncering på Facebook” 

Tid & sted:   Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 18.30-21.30, Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Videbæk 

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/  

https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus 3 er det sidste kursus ud af tre. Tager du alle tre kurser vil du gå fra Facebook 

begynder til annoncør 

70% af danskerne er på Facebook og tjekker dagligt ind for at kommunikere med venner og familie og læse 

nyheder inden for interesseområder. Facebook er en oplagt mulighed for synliggørelse af foreningens 

aktiviteter. Her kan I hurtigt og nemt kommunikere med jeres medlemmer og måske hverve nye medlemmer. 

Skal jeres forening i gang med Facebook?  

Med denne kursusrække bliver I taget i hånden hele vejen. Kurserne er individuelle og er åbne for alle, men 

indholdet er målrettet foreninger. Underviser er Anette Kirk Jepsen, som har et diplom i digital konceptudvikling 

og arbejder selvstændig med webdesign og online markedsføring i firmaet ANwebdesign. 

KURSUS 3: ”Boost og annoncering. Betalt annoncering på Facebook” 

Oprettelse og planlægning. Vi opretter en annoncekonto og kigger på forskellen mellem boost og annoncer. Vi 

opsætter et boost af opslag med målgruppe, budget, varighed og betaling.  

Vi arbejder også med annoncering, opretter en kampagne, et annoncesæt og en annonce med de muligheder 

denne betalte annoncetype har.  

FORUDSÆTNING: Adgang til en side, hvor du har en siderolle, som tillader boost/annoncering.  

Til færdiggørelse af annoncekonto har du også brug for et betalingskort. 

Medbring:  PC med lidt billeder til boost/annoncering. 

Tid & sted:  Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 18.30-21.30, 

Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk 

Pris:  50,- inkl. kaffe og kage 

Tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/ eller på tlf. 6133 9438 senest d. 20.5.21 

 

KURSUS 1: ”Dig på Facebook” 

Tid & sted:   Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18.30-21.00, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Ringkøbing 

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/   

KURSUS 2: ”Din forening på Facebook” 

Tid & sted:   Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30-21.30, Dejbjerg Golfklub, Skjern  

Info og tilmelding:  https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/  

https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/18/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/16/
https://frivilligvest.nemtilmeld.dk/17/
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