Opret en facebookside til jeres
Mænds Mødested
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1. Du skal starte med at være i din egen personlige
facebook profil og trykke på den lille pil i topmenuen

2. I den menu der ruller ned, er der et emne der hedder Opret
side. Den trykker du på.

3. Nedenstående side kommer frem og du vælger den der
hedder Sag eller fællesskaber

4. Du skal nu vælge fællesskaber som jeres side, derefter skal
du følge trinene og give siden et navn. Evt. Mænds Mødesteder
Stevns
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5. Når du har afsluttet oprettelsen af siden, kan du gå tilbage til din egen personlige forside og trykke
på den lille pil i hovedmenuen. Her vælger du knappen der hedder Administrer sider og trykker på den.

6. Nu vil du kunne se de sider du administrer og du vælger den
du har lavet til mødestedet og trykker på den.
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7. Nu er du inde på din nye side – her skal du trykke på Indstillinger

8. Derefter trykker du i venstre side på emnet Side roller
Der vil så komme et felt op under dit eget billede midt på siden, hvor du kan tilføje de personer der
også skal kunne lægge noget op og redigere siden på samme måde som dig – de bliver redaktører
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9. Nu er du klar til at arbejde på din side – og hver gang du vil lave noget på din side starter du med at åbne
din personlige facebookprofil og går op i hovedmenuen og trykker på den lille pil og vælger din side og
trykker på den.

10. Nu kan du arbejde på din nye side, og når du kommentere
eller retter i den, vil den være som Mænds Mødesteder Stevns
(eller hvad du har valgt at kalde den). Det kan du se her
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Det lille billede bør altid være Mænds
Mødesteders logo, så alle let kan
genkende at det er en del af
netværket.

Navnet på siden bør indeholde Mænds
Mødesteder, det gør det lettere at
søge på.
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Brug Facebook
Opret opslag på jeres side

I feltet her kan man skrive sit opslag, og man
kan vedhæfte billeder

Planlæg dit opslag:
Du kan enten offentliggøre det med
det samme eller planlægge hvornår
det skal op.
Step 1: Tryk på pilen ved offentliggør
og vælg planlæg.
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Step 2: Et felt som dette vil vise sig når
man har trykket på Planlæg. Her vil
man kunne indsætte dato og tidspunkt
for hvornår man ønsker sit opslag
synlig på facebooksiden. Afslut ved at
trykke på planlæg.

Du kan derfor planlægge mange opslag
ud i fremtiden.

Del fra andres sider
En god måde at dele fra andres sider, er ved at man opretter en gruppe under ”Interesser” – hvor man
tilføjer alle de facebooksider man gerne vil dele fra.
Sådan gør du:

1) Står på din private start side
2) Tryk på Interesser i venstre side
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3) Tryk på Opret liste

4) Søg og tilføj de sider du ønsker
Du kan tilføje alle de sider du vil og
derefter tryk på Næste

5) Navngiv din liste fx Mænds
Mødesteder(så du ved at det er de
sider du gerne vil dele fra på Mænds
Mødestedersiden)
Og tryk på færdig
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Brug den nyoprettede interessegruppe
Når du har oprettet gruppen, vil du nu kunne gå ind på den og få en oversigt over de nyheder der kommer
op på de sider du har valgt.
Sådan gør du:
1) Stå på din private starteside, i venstre side
vil du finde dine interesse grupper. Tyrk på
Mænds Mødestedergruppe – tryk på den
og et skærmbillede som dette vil komme
frem

2) Del eller like et opslag. Hvis du vil
dele et opslag på jeres Mænds
Mødesteder Facebookside, skal du
trykke på pilen og vælge Mænds
Mødesteder. Så vil det lille billede i
teksten ændre sig og det betyder at du
nu er på siden som ”mænds
mødesteder”
Når du har valgt det kan du dele og like
som var du Mænds Mødesteder og
dine delinger vil blive vist på jeres
Mænds Mødesteder side.
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3) Del og Like
På linjen her kan man trykke på del
eller like. Deler man, kommer det over
på ens egen side eller den man
administrerer

Når I har oprettet jeres ”interessegruppe”, anbefaler vi at I går ind på de andre Mænds Mødesteder rundt
om i Danmark og Mænds Mødesteder i Danmark og tilføjer dem. På den måde vil I kunne følge med i deres
aktiviteter og I kan sammen dele og like hinandens opslag. Det kan også være en fordel at ltilføje andre
sider, hvor der kunne være relevante emner og aktiviteter at følge. For at få et overblik over de sider I
følger.

Rigtig god fornøjelse
Sekretariatet
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