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»Kundeudsagn, også kal-

det »pull quotes«, er en 

glimrende måde at demon-

strere jeres succes og un-

derstrege jeres værdier 

på. De bidrager også med 

noget visuelt til dit ind-

hold...« 

- Kim Abercrombie 

I denne udgave 

 Fordele ved et ny-

hedsbrev 

 Tilføj dit nyhedsbrev 

værdi 

 Anden historie 

 En anden historie  

 Bagsidehistorie 

Oliering af legestativer mens der bliver fjernet ukrudt 

Fælles arbejdsdag  
D. 5 oktober var der fælles arbejdsdag i Signalgården, og der var et stort fremmøde, 

med en masse aktive og glade mennesker. 

Alle arbejdede hårdt og resultatet er blevet rigtig flot. 

Efter endt arbejde var der grillede pølser og sodavand til dem der havde lyst 

 

Tip til at lave et nyhedsbrev 
Hver gang du skriver et nyhedsbrev, skal du spørge dig selv: 

Sp.:  Hvem er vores læsere? 

Sv.:  Nuværende kunder og potentielle kunder. 

Sp.:  Hvad vil vores læsere gerne vide om vores virksomhed? 

Sv.:  Oplysninger om problemløsning, som kan hjælpe, og som kommer på det rette 

tidspunkt. 

Tilføj dit nyhedsbrev værdi 
Sørg for, at indholdet er så aktuelt som muligt. Hvis du udgiver et månedligt nyheds-

brev, skal du sørge for kun at medtage indhold fra den seneste måned. Sørg også for 
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Overskrift til anden historie 
Anbring historierne i rækkefølge ud fra, hvor vigtige de er. F.eks. bør den vigtigste 

historie være øverst på siden. Mindre vigtige historier eller historier, som måske 

henvender sig til en mindre del af dit publikum, skal stå længere nede på siden.  

Skift afsnit ofte. En mur af hvid tekst gør det svært for læseren at skimme historien 

og hoppe hurtigt ud eller ind i teksten. Afsnitsskift giver brugeren en åbning til op-

lysningerne. Du skal ikke være bange for at lade nogle områder stå tomme. 

Du kan også have et fast område på siden til lettere eller mere redaktionelt ind-

hold. På den måde ved læserne altid, hvor de skal kigge for at finde en bestemt 

type indhold. 

De fleste vellykkede publikationer indeholder en blanding af indholdstyper, som 

kan tilfredsstille en række forskellige præferencer. Overvej at sætte det mest al-

vorlige indhold på forsiden og det noget lettere indhold inde i nyhedsbrevet. 

Der er en grund til, at det hedder en historie 
Brug overskrifter ofte for at præsentere forskellige afsnit af historien. Overvej at 

skrive i en personlig tone, på samme måde som du ville tale til en, der sidder over 

for dig på en restaurant. 

Skift afsnit ofte 
Skift afsnit ofte. En mur af hvid tekst gør det svært for læseren at skimme historien 

og hoppe hurtigt ud eller ind i teksten. Afsnitsskift giver brugeren en åbning til op-

lysningerne. Du skal ikke være bange for at lade nogle områder stå tomme. 

Overskrift  
til en anden  
historie  
Anbring historierne i rækkefølge 

ud fra, hvor vigtige de er. Den vig-

tigste historie bør f.eks. være 

øverst på siden. Mindre vigtige 

historier eller historier, som måske 

henvender sig til en mindre del af 

dit publikum, skal stå længere ne-

de på siden. 

Skift afsnit ofte. En mur af hvid 

tekst gør det svært for læseren at 

skimme historien og hoppe hurtigt 

ud eller ind i teksten. Afsnitsskift 

giver brugeren en åbning til oplys-

ningerne. Du skal ikke være bange 

for at lade nogle områder stå tom-

me. 

Billedtekst 

Billedtekst 



Overskrift for 
margenhistorie 

Margener supplerer en ho-

vedartikel. Brug dem, når 

du vil holde hovedartiklerne 

direkte og informationstun-

ge, men du stadig vil dele 

ekstra eller supplerende 

indhold. 

Hvis din hovedhistorie 

f.eks. handler om nye byg-

geplaner, kan du overveje 

at bruge margenen til at 

tale om grundstykket eller 

til at fortælle en historie om 

dit første møde med ejen-

dommen. 

Billedtekst 

Overskrift til en anden historie 
Overskriften er vigtig del af nyhedsbrevet og skal overvejes nøje. 

Med nogle få ord skal den på nøjagtig vis repræsentere indholdet af historien og 

trække læseren ind i historien. Bestem overskriften, før du skriver historien. På 

denne måde kan du bruge overskriften til at holde fokus i historien. Mulige over-

skrifter kunne være Skal du sælge dit hus? og Ny afdeling åbner i nærheden af 

dig. 

Hvis du er nødt til at dele en overskrift i to linjer, skal du prøve at finde en naturlig 

pause i indholdet. Hver linje bør stå alene, så dine læsere nemt kan forstå indhol-

det af historien, selvom de bare skimmer den. 

Avisredaktører betragter det som en kunstform at skrive overskrifter. Hvordan kan 

du fange læsernes opmærksomhed og hive dem med ind i historien med bare 

nogle få ord? 

Samtidig skal du heller ikke afsløre så meget, at læseren ikke engang behøver at 

læse historien for at forstå indholdet. 



Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores 

tjenester og produkter   

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

(555) 555-0123 

email@sample.com 

Besøg os på internettet: 

www.northwind.com 

Overskrift til bagsidehistorie 
Skift afsnit ofte. En mur af hvid tekst gør det svært for læseren at skimme historien 

og hoppe hurtigt ud eller ind i teksten. Afsnitsskift giver brugeren en åbning til op-

lysningerne. Du skal ikke være bange for at lade nogle områder stå tomme. 

Du kan også have et fast område på siden til lettere eller mere redaktionelt ind-

hold. På den måde ved læserne altid, hvor de skal kigge for at finde en bestemt 

type indhold. 

De fleste vellykkede publikationer indeholder en blanding af indholdstyper, som 

kan tilfredsstille en række forskellige præferencer. Overvej at sætte det mest al-

vorlige indhold på forsiden og det noget lettere indhold inde i nyhedsbrevet. 

Der er en grund til, at det hedder en historie 
Brug overskrifter ofte for at præsentere forskellige afsnit af historien. Overvej at 

skrive i en personlig tone, på samme måde som du ville tale til en, der sidder over 

for dig på en restaurant. 

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

ANBRING 
FRIMÆRKE 

HER 

Northwind Traders' nyhedsbrev 


