
Lidt info om hvordan i opretter et indlæg på minekirker.dk

I åbner først for minekirker, for derefter at logge ind.

Log-in bruger er oppe i venstre hjørne. Tryk på det

I skriver jeres email adresse øverst
og jeres password nederst som er i jeres mail

og log in 

Første gang i logger ind vil jeg anbefale at i ændre jeres password til det password
i gerne vil have det skal være.
Gå ind i profil for at ændre.



I trykker på generer adgangskode
og skriver den nye kode.

Tryk derefter på opdater profil

Nu vil vi oprette et indlæg

Tryk på indlæg



Nu kan i se de indlæg der er lagt ind i forvejen. Ved forfatter står der hvem der har lagt det ind.
I kan ikke rette eller slette noget en anden har lavet, så i kan ikke gøre noget forkert.

I går ind i tilføj nyt

Oppe i den øverste linje giver i det en overskrift Som f.eks. frimesse i kirken

Til højre kan i give det en kategori

Skriv ligesom i et word dokument det indlæget skal indholde.

Der kan også indsættes et billede. I dette tilfælde er det en annonce til frimessen.
Gå ind i tilføj medier.



Her er de billeder der er inde i forvejen.
Vælg det i gerne vil have i indlæget og tryk på indsæt i indlæg

Er det et nyt billede tryk da på upload filer
I uploader fra jeres egen PC for derefter indsætte i indlæg.

I kan gøre billedet større eller mindre ved at trække i et hjørne.
Selvom det ser godt ud her, er det ikke sikkert det er det samme når det er udgivet.

I kan trykke på forhåndsvis for at se hvordan det ser ud.
I vil sikkert opdage at billedet står til venstre ved forhåndsvis. Tryk da på ikonet for centrering, eller

der hvor i vil have det til at stå.

Når i er færdig tryk på Udgiv og det er online.



Tryk nu på huset hvor der står minekirker.dk
og i kan se resultatet

For at komme tilbage tryk atter på huset med minekirker
og gå ind i alle indlæg.

I kan altid gå ind og redigere i det i har lavet.
Og når begivenheden er ovre, gå da ind og slet den.

Derefter er det bare at logge ud.



Er der nogle spørgsmål er i velkommen til at spørge.


