
Vi gør opmærksomme på at man ikke kan
lave en ramme til profilbilledet på sin
foreningsside medmindre man selv har
oprettet rammen. Dette er årsagen til at vi har
designet et coverbillede til brug på
foreningssiden. 

Såfremt du har ønsker til coverbilledet, så det
passer til lige præcis jeres forening, er I
velkomne til at kontakte os. Det kan være at
der i stedet skal stå jeres foreningsnavn i
teksten eller eksempelvis frivillige sociale
foreninger, idrætsforeninger,
gymnastikforeninger eller lign.

GLÆDELIG GENÅBNING!

De bedste hilsner

Læs mere om Frivilligcenter Nordfyn
på www.frivilligcenternordfyn.dk 

Kære Foreninger og Frivillige
 

Vi vil gerne fejre at frivillige og frivillige foreninger igen må begynde at lave
aktiviteter for medlemmer og grupper. Derfor har vi lavet en lille SoMe
kampagne på Nordfyn med en profilbillede-ramme til dit personlige
profilbillede samt et coverbillede til din foreningsside på facebook.

Vi håber at du/I vil være med?

Alt du/I skal gøre er at følge vejledningen på næste side.

Du/I vælger selv hvornår og hvor længe du/I ønsker at 
bruge det gældende kampagnemateriale, 
men vi sletter nok rammen ved udgangen af 2021.

 



VEJLEDNING TIL TILFØJELSE AF 
RAMME OG COVERBILLEDE

 
 

SÅDAN TILFØJER DU KAMPAGNE-RAMMEN PÅ DIT FACEBOOK PROFILBILLEDE

KLIK på kamera-ikonet på dit profilbillede og vælg derefter ’Tilføj ramme’.
Søg efter rammen i søgefeltet - skriv; 'Vi fejrer genåbningen af frivillige foreninger på Nordfyn
eller 'Jeg fejrer genåbningen af frivillige foreninger på Nordfyn’. Når du har valgt kampagne-
rammen, kan du justere rammen, ved at trykke på justeringslinjen på en computer, eller crop
size ikonet på din tlf. eller tablet.

Du kan herefter vælge hvor længe du ønsker at bruge rammen. Tryk på ’Gør til midlertidig’ på
telefon eller tablet eller vælg hvor længe i rul-ned menuen ud fra punktet ’Skift tilbage til det
forrige profilbillede om’, hvis du bruger din computer.

Tryk på GEM på din tlf. eller tablet eller knappen ’Brug som profilbillede’ på din computer. 
 

Tillykke, du er nu med i kampagnen ’ Vi fejrer genåbningen af frivillige foreninger på Nordfyn’.
 
 

SÅDAN TILFØJER DU KAMPAGNE-COVERBILLEDET PÅ DIN FORENINGSSIDE ELLER
DIN EGEN PROFIL PÅ FACEBOOK

Start med at gemme kampagne-coverbilledet på din enhed. Du finder link til coverbilledet på
forsiden af Frivilligcenter Nordfyns hjemmeside her. Derefter trykker du på kameraikonet på
din facebook foreningsside og derefter på ’Overfør billede’. På nogle foreningssider skal man
slette eksisterende coverbillede eller coverdiasshow, før man kan vælge et nyt coverbillede
fra sin enhed.
Find billedet på din enhed, der hvor du har gemt det, og vælg det. Du kan herefter justere
billedet, så grafik og tekst passer til størrelsen af coverbilledet. Derefter trykker du gem/gem
ændringer.

Tillykke du er nu med i kampagnen ’Vi fejrer genåbningen af frivillige foreninger på Nordfyn’!

SÅDAN TILFØJER DU KAMPAGNE-RAMMEN TIL DIT INSTAGRAM PROFILBILLEDE

Ønsker du at bruge kampagne-rammen på dit instagram profilbillede kan du lave en overførsel
af facebook profilbilledet, når rammen er sat på via telefon eller tablet. Det gør du ved at
holde fingeren inde på profilbilledet på instagram i et par sekunder. Derefter vælger du
’Overfør profilbillede fra Facebook’. 

http://www.frivilligcenternordfyn.dk/

