Vojens, den 28. september 2022.

Foreningstilbud!
En række foreninger har i aften været samlet til møde i Vojens og besluttet at prøve at slå et slag for anvendelse af
kalenderen på Forum Vojens´ hjemmeside https://vojens.dk/ til at registrere så mange lokale arrangementer som
muligt, så arrangementerne bliver synlige og således, at man som borger kun behøver at kigge ét sted.
Arrangementskalenderen registrerer så vidt muligt offentlige arrangementer af almen interesse i den tidligere
Vojens kommune.
Der vises en række standardoplysninger om det enkelte arrangement:
Tid (dato, begyndelses- og sluttidspunkt), sted, program, entré (billetpris eller gratis adgang) og arrangør. Disse
oplysninger er nødvendige. Derudover kan der tilføjes andre oplysninger (f.eks. målgruppe, tilmelding, link til onlinekøb af billetter, foto eller plakat).
Kalenderen bliver bedre og mere dækkende, hvis din forening og alle andre arrangører i lokalområdet bruger den, og
forhåbentlig giver det mening at gøre informationen tilgængelig for så mange borgere som muligt. Som arrangør er
man naturligvis velkommen til også at ”annoncere” sine arrangementer andre steder for at nå så bredt ud som
muligt.
Det koster ikke noget at bruge Forum Vojens´ arrangementskalender, og oplysninger om arrangementer kan
sendes til forumvojens@gmail.com
Arrangementerne på https://vojens.dk/ kan vises på forskellige måder:
Som månedskalender, som den ses til venstre. Klikker man på en dato med grønne
pletter, åbner der sig en oversigt over dagens arrangementer. Man kan også vælge en
indstilling, hvor arrangementerne bliver vist som uge, dag eller liste.
Alternativt kan man vælge en visning, der giver en oversigt over denne måneds
arrangementer, som evt. kan printes til opslagstavlen. Et udsnit ses herunder.

Tøv ikke med at indberette
et arrangement, når det er
planlagt. Så kan andre
nemlig også bruge
kalenderen som planlægningskalender, så man undgår,
at arrangementer, der henvender sig til samme
publikum, placeres på samme tidspunkt!
Spørg gerne, hvis denne henvendelse giver anledning
til tvivl.
Venlig hilsen
Karl Posselt
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