Kære medlem,
Danmarks-Samfundet er klar med adskillige spændende ting på computer- og mobilfronten. Det er derfor tid
til at fortælle om hvad der er lavet og hvordan det bruges.
Dannebrogs 800 års jubilæum bliver nemlig også fejret i den digitale verden hvor vi synliggør jubilæet med
konkurrencer, quiz’er, SMS-ikoner og meget andet. Man kan stadig finde det forkromede formelle overblik af
arrangementer og nyheder, men der er så sandeligt også noget i den kulørte ende.
Normalt skriver vi ikke ud til jer medlemmer på denne her måde, men det heller ikke normalt at have en
fødselar der fylder 800 år.
De nye indspark i vores Digitale Univers er:
•
•

•
•
•

En hjemmeside, der samler trådene for arrangementer, nyheder
og meget andet. Det foregår på www.dannebrog800.dk
En app, der giver mulighed for at quiz’ze og deltage i
konkurrencer og lodtrækninger. Det foregår på mobiltelefoner
og tablets/iPads og kan findes i App Store og Google Play som
”dannebrog 800”.
En Facebook-side, der formidler budskabet som det kun kan
gøres på denne platform. Søg efter ”dannebrog 800” på Facebook.
Facebook ”frames”, der kan Facebook’ficere dit profilbillede.
Klik på dit profilbillede og søg efter ”dannebrog”.
Stickers, der gør det muligt at sende Dannebrogsikoner i
SMS’er. De findes også i App Store og på Google Play hvis man
søger efter ”dannebrog 800”.

Hvis du vil vide mere kan du læse videre på de følgende sider …

Hjemmesiden dannebrog800.dk
Hjemmesiden kører på både computer, mobil og
tablet. Den giver det forkromede overblik over
Valdemarsfester, foredrag, Dannebrogsstafetten og
de officielle nyheder.

Derudover er der mulighed for at være kreativ ved
at uploade sit billede i det, der bliver en gigantisk
dannebrogsmosaik lavet af uploadede billeder – det
er svært at forklare, men skal prøves.

Der kan også deltages i 3 quiz’er med forskellige sværhedsgrader
og man kan sende resultatet til Facebook så alle kan se hvor
meget man ved om Dannebrog. Hvis man ikke er så skarp på viden
om Dannebrog og hvorvidt det faldt ned i Letland, Estland eller
Litauen kan man også lade være.

Vind præmier på dannebrog800.dk
På hjemmesiden kører flere forskellige konkurrencer hvor der kan vindes
gavekort eller noget større pengepræmier – vi tænker at det kan lokke
folk ud af busken.
Vi stiller 5 x 500 kr. på højkant for billeder hvor Dannebrog fremstår som
et markant element. Billederne kan uploades og ses på hjemmesiden og
vinderne af fotokonkurrencen findes blandt dem, der får flest ”likes”.
Børn under 12 år har også mulighed for at være med, blot med tegninger
hvor Dannebrog indgår på en eller anden måde. De kan få en voksen til
at tage et billede af deres tegning og uploade den på dannebrog800.dk
hvor vi trækker lod til 10 x gavekort på 500,- kr. blandt tegningerne.
Vi håber på mange gode billeder og tegninger af Dannebrog!
Endeligt har vi netop udskrevet en essay priskonkurrence. Der udloddes 6 præmier for i alt 28.000,- kr.
fordelt på aldersgrupperne under og over 16 år og oplægget er personlige refleksioner og overvejelser om,
hvad det nationale symbol Dannebrog betyder.
Kig ind på dannebrog800.dk og læs mere om konkurrencer, lodtrækninger, quiz’er, Dannebrogsmosaik,
nyheder og arrangementer.

App til mobiltelefoner og tablets
Det meste af hjemmesidens indhold er også lavet til en ”App”, der kan køre på
mobiltelefoner og tablets. Målet er at nå ud til de yngre generationer, som altid ses med en
mobil i hånden. De 4 dele, dannebrogsmosaikken, quiz’erne, fotokonkurrencen og
tegningslodtrækning kører i app’en, så hvis man vil udfordre sine arbejdskollegaer til en quiz
i frokostpausen er der ingen undskyldning for ikke at deltage.

Til mobiltelefonen er der også lavet ”Stickers” – det er små ikoner og billeder, lidt som
smileys – der kan indsættes i SMS’er. Der er lavet ikoner til hverdag & fest, til påske,
fødselsdag, sport og der kan endda SMS’s med kjærlighed.
Ud over at appellere til de unge, gør app’en det mere fleksibelt
for folk at få uploadet gode billeder af Dannebrog, når de er på
farten.

App’en hedder ”dannebrog 800” og kan hentes på …

Dannebrog800 på Facebook
Ca. 4 millioner danskerne bruger Facebook jævnligt, og den platform er en unik måde for os at komme ud
med vores budskab på. Det har vi selv bemærket for den Facebookside, der blev lanceret primo februar:
Uden specielt mange opslag og nyheder nåede vi 500 ”likes” på 3 uger. Det er vi stolte over og glade for.
Facebooksiden har de samme arrangementer og nyheder, som kan ses på hjemmesiden plus andre relevante
begivenheder vi finder rundt omkring i landet.
Der er ingen tvivl om at Facebook er en helt
speciel måde at fortælle om Dannebrog og
Danmarks-Samfundet på og det er herligt at
se engagementet med spørgsmål, svar,
delinger og kommentarer. Det gode ord kan i
den grad spredes så del gerne nyheder og
begivenheder fra vores Facebookside hvor
det er relevant og ”like” de opslag der giver
mening for jer.
Du kan finde os på Facebook ved at søge
efter ”dannebrog 800”.

Inden vi slipper Facebook helt … om kort tid er det påske og det kan markeres ved at opfriske dit profilbillede
på Facebook med Dannebrog. Der er lavet en god håndfuld ”rammer” som kan indsætte påskekyllinger og
flag på ens profilbillede.
De findes ved at klikke på profilbilledet og vælge ”tilføj
ramme” – søg derefter på ”dannebrog800”.

Hjemmesiden og Facebook vil i høj grad blive brugt til at
informere om kommende arrangementer. I forbindelse
med især jubilæumsfesterne 14. - 15. - 16. juni, vil der
dog blive sendt email ud for at fortælle om dem samt
om eventuel tilmelding.
Vi er ved at være til vejs ende i turen gennem det Digitale Univers og håber at der er noget der frister. Har du
nogle spørgsmål er du meget velkommen til at maile, ringe eller skrive til os.

