
 VEJLEDNING 

SÅDAN LAVER 
DU ARTIKLER 
TIL KONTAKT 

AF SYDSLESVIGSK PRESSETJENESTE



1. 
KAST DIG UD I DET 

Informationsbladet Kontakt udsendes via Flensborg Avis til alle SSFs medlemmer - 
hver torsdag. Dermed har Kontakt en enorm betydning for hele vores forening. 
Ikke mindst derfor ønsker vi os i Sydslesvigsk Pressetjeneste, at du som medlem 

er med til at fylde Kontakt med liv. 

Skriv til os, når dit distrikt/amt… 

…har et arrangement, som du vil gøre reklame for.    

…har holdt et arrangement, som andre måske bør høre om. Husk, at det kan 
inspirere dem til selv at gøre noget. 

…ligger inde med en interessant historie. 

Vi kan selvfølgelig aldrig love, at hver en historie kan lade sig omsætte, men vi 
garanterer, at vi altid lytter til, hvad du har at fortælle, og at du får en tilbagemelding 
fra os. 
 

Men jeg er jo ikke journalist.  
Det kan jeg ikke finde ud af.  

Det tænker du måske, men husk, at du ikke står alene med arbejdet. 
Pressetjenesten hjælper gerne, vi retter til, læser korrektur, oversætter, finpudser og 
gør alt muligt andet, så det hele går op til sidst - så vidt det nu er muligt.  

Efterfølgende får du nogle tips til, hvordan du kan gøre: 

“ “



2. 
FOROMTALE 

Som udgangspunkt kommer du formentligt til at skrive foromtaler. Det vil sige 
tekster, der bygger på invitationer til arrangementer. Det gode ved den 
slags tekster er, at du som regel allerede har de vigtigste informationer ud 
fra den invitation, dit distrikt har udarbejdet.  

Din opgave består i grunden i, at tage de relevante informationer og gøre dem til en 
flydende tekst, som vækker interesse hos læserne. Derfor er det vigtigt, at du hurtigt 
kommer ind på det væsentlige. Fortæl, hvad der sker, hvor og hvornår.  

Et godt tip kunne være, at du slet ikke behøver skrive alt for meget. Hold dig til de 
praktiske informationer. På næste side ser du et eksempel på, hvordan du kan gøre 
det: 



SENSOMMERTUR PÅ FJORDEN 
Sporskifte Distrikt byder på en sejltur med skibet Sønderborg, en ægte 
”smørbådsveteran” fra tiden før verden gik af lave. 

Turen starter lørdag den 3. september, kl. 10.00 fra havnespidsen. 

Undervejs på fjorden serveres der morgenmad. Turen går tæt op af den danske kyst 
og rundt om Okseøerne. Når de er rundet, fortsætter turen langs den tyske kyst. 
Forventet hjemkomst i Flensborg er omkring kl. 12.00.   

Nyd en smuk sensommertur med SSF på et skib med historie og ægte maritim 
charme! 

Pris inklusive morgenmad for SSF-medlemmer er 12 euro, for børn er den 6 euro. 
Ikke-medlemmer betaler 25, henholdsvis 12,50 euro. 

Sporskifte Distrikt beder om tilmelding senest den 31. august 2022 til bysekretariatet 
via mail (flby@syfo.de) eller på telefon +49 461 14408 125/-126/-127. 

SSF Sporskifte inviterer til sensommertur på Fjorden. (Foto: SSF Sporskifte)



2.1. 
OPBYGNING 

Eksemplet er, hvad man kan kalde en typisk foromtale, som er skrevet ud fra 
en invitation. Den har en overskrift, som giver et hurtigt indtryk af, hvad 
arrangementet går ud på. I indledningen uddybes arrangementet. Derefter 
kommer nogle praktiske oplysninger samt programmets faktuelle indhold. 

Foromtaler er skrevet, så Kontakt (Pressetjenesten) er afsender - ikke distriktet selv. 
Der undgås at skrive “Du”, “I”, eller “Vores”.  

Teksten er flydende frem for at være en ren opremsning af fakta. 

Et billede er altid en god ide. I mange tilfælde fanges læsernes opmærksomhed ved 
overskriften, billedet og billedteksten. Små foromtaler kan godt klare sig uden 
billede, men hvis du noget passende, så send det endeligt med. Billedet kan også 
være fra et lignende arrangement eller fra en foredragsholder - for eksempel. Man 
kan også finde symbolbilleder. På “pixabay.com" kan forening hente billeder til gratis 
brug.  

Men husk altid at skrive, hvor billedet kommer fra!  

http://pixabay.com


3. 
ARTIKEL OM ARRANGEMENTET 

Skriv en artikel, når dit distrikt har holdt et spændende arrangement. Det kan 
styrke sammenholdet i distriktet. Samtidig kan I vise, hvad I arbejder med, 
og I kan måske inspirere andre til at lave lignende arrangementer.  

Når du skriver om et arrangement, er det også vigtigt, at du hurtigt kommer til 
sagens kerne. Husk altid, at hver artikel står i konkurrence til næste artikel. Derfor 
skal du hurtigt komme med noget væsentligt, inden dine læsere går videre til næste 
artikel.  

Ved arrangementer, der har været, får billedet en endnu større betydning. 
Deltagerne bliver glade for at se det, og andre fra distriktet kan måske også 
motiveres ved at se et billede fra et hyggeligt arrangement. Derfor er gruppebilleder 
altid en god ide. De kan sagtens tages med moderne smartphones.  

Du kan også tage et billede af kunstner, foredragsholdere eller andre relevante 
personer. Vær dog opmærksom på, at du ikke udstiller folk.  

På næste side ser du et eksempel på en artikel om en udflugt: 



SENIORER SÅ PÅ KUNST 
En lille snes seniorer fra Ejdersted og Husum amter besøgte torsdag kunstmuseet 
Brundlund Slot. 

Slottet kan dateres helt tilbage til 1400-tallet, og var i en del år administrativt 
centrum, senere amtmandsbolig. 

Den medbragte frokost blev indtaget i solen på slottets brolagte terrasse, hvor 
gruppen også fik en grundig indføring i slottets historie af museumsinspektør Sally 
Schlosser-Schmidt. 

Derpå var der en times tid til at se på samlingerne af blandet andet Eckersberg-
billeder, inden turen gik videre til Christas Cafe ved Vanderup, hvor der blev serveret 
kaffe og cirka en kvart lagkage pr. kuvert. 

 

Frokosten blev indtaget på terrassen bag slottet. Det var desværre pakket ind i stillads. 
(Foto: SSF) 



4. 
STØRRE ARTIKLER 

Ligger du inde med en anden god historie? En baggrundsartikel, et portræt, en stor 
nyhed? Eller måske arbejder dit distrikt lige nu med noget helt nyt - I går nye veje 
for at få gang i foreningsarbejdet? Det vil vi og læserne af Kontakt godt høre om, 

men store artikler kan være svære at kaste sig ud i.  

Men det behøver du heller ikke gøre uden hjælp. Søg kontakten til os, så kan vi 
snakke om det. Vi kommer også gerne ud til dig og dit distrikt for at skriver historien 
- så vidt det kan lade sig gøre.  

Ring eller skriv til os: 

Sydslesvigsk Pressetjeneste er… 

…kommunikationschef Rasmus Meyer (0461 144 08 122, ram@syfo) 
…kommunikationsassisten Claudia Jans (0461 144 08 120, claudia@syfo.de)



5. 
DEADLINES 

K ontakt udkommer hver torsdag - dog ikke i ferieperioderne. Vi arbejder tæt 
sammen med Flensborg Avis, der også distribuerer Kontakt. Om tirsdagen 
meddeler vi avisen, hvor mange sider vi har. Det betyder, at vi helst skal 

have indholdet om mandagen. Om tirsdagen kan det være for sent, fordi vi 
i løbet af dagen afslutter planlægningen.  

Når det ikke kan lade sig gøre at sende det mandag - for eksempel fordi 
arrangementet først finder sted mandag aften - kan vi godt få en aftale om at det 
alligevel kommer. Men så er det vigtigt at kontakte os, så vi kan holde en plads.  

Kortfattet: 

Mandag kan du være ret sikker på, at ting kommer med ind i Kontakt. 

Tirsdag skal du have en aftale inden. 

OBS: Vi tager ikke annoncer med i Kontakt. Plakater, PDF’er og lignende kan godt 
tolkes som annoncer - dem tager vi ikke. 

Kast dig ud i det - gør brug af Kontakt


