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Fixa hemsida utan kostnad
Portalen börjar ta form och snart
drar vi igång utbildningar i
Wordpress så att de föreningar
som idag står utan hemsidor
också kan få en.
Att arbeta i Wordpress är inte
särskilt mycket svårare än att
skriva några rader i ett
ordbehandlingsprogram. Det
säger Karin Andréasson Tegeman
som kommer att hålla i
utbildningarna. Så därför – tveka
inte om det är så att din förening
saknar en hemsida. Här finns ett
ypperligt tillfälle att ordna detta
utan kostnad.

Bildbehandlingskursen i våras var
mycket uppskattad och med
anledning av det kommer vi att
arrangera ytterligare en sådan
under hösten. Dessutom kommer
vi i november fixa något festligt för
att presentera portalen.
Vi behöver fortfarande engagerade
människor som kan tänka sig att
ingå i redaktionsgruppen för att då
och då uppdatera de sidor som är
gemensamma för området. Är du
intresserad så hör av dig
omgående till projektledaren.

Utbildning i Wordpress
för redaktionsgruppen!
Start tisdagen den 13 september:
Övriga tillfällen: 15/9, 21-21/9
Uppföljning den 27/9
Tid: 18.30 - 21.30 med paus för fika så
klart!
Plats: Kommunhuset
Anmälan: jeanette.ekstrom@vara.se
0512 – 317 12

Saknar din förening
hemsida??
Kurs i Wordpress för de föreningar
som vill göra en egen hemsida.

Håll utkik efter inbjudan!

Frågor? jeanette.ekstrom@vara.se
0512-317 12

Detta är ett nyhetsbrev från Leader-projektet ”Leva på landet”. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdegrupper i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 – 31 december 2011.
Vi arbetar bland annat med att samordna information från bygdegrupperna och tillhandahålla den
på en gemensam portalsida. Målgrupp för detta nyhetsbrev är bygdegruppernas medlemmar och
andra intressenter.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet på varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta jeanette.ekstrom@vara.se
Vill du ha nyhetsbrevet via post – ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
vis.
Leva på landet, projektledare: Jeanette Ekström, 0512-317 12, jeanette.ekstrom@vara.se

