


SOCIALA MEDIER 
 
Inloggningsuppgifter till instagram 
Användarnamn:  
Lösenord:  
 

Inläggsintervall 
Tre inlägg ska ut varje vecka. Onsdag, fredag och lördag, gärna innan kl:13:00 så att fler hinner se 
inlägget de dagarna. Onsdagens och fredagens inlägg informerar om fredagens tema medan 
lördagens inlägg informerar om läger, SÖNDAG+ (när vi går ut och äter på söndagar) eller någon 
annan specialsatsning som är aktuell. Om det inte finns någon specialsatsning att dela så taggar man 
för söndagsgudstjänsten i lördagens inlägg. 

Foton 
Vi har tre olika foton varje vecka. Ett foto per inlägg. Fotot ska matcha infon som skrivs under bilden. 
Om det gäller ett event eller läger är det bra att välja bilder på folk som umgås medan om det gäller 
foton till ungdomsmöte, lovsång eller gudstjänst är det bra att välja bilder på lovsångsteam och 
mötesledarna. Tänk på var du hämtar foton, se till att de håller god kvalitet. Om det behövs en 
grafisk bild så hämtas det från någon av hemsidorna som nämns nedan: 
 
Hemsidor med bilder som får användas för kommersiellt bruk: 
https://picjumbo.com/ 
https://www.pexels.com/ 
http://www.splitshire.com/ 
http://stokpic.com/ 
https://unsplash.com/ 
 
Gratis ikoner: 
http://iconmonstr.com 

Fotoredigering  
Alla foton ska redigeras på följande sätt: 
Kontrast = ställ in på minus (bli som en skugga) 
Temperatur = ställ in på plus (för att få varm ton. Tänk på ansiktsfärgerna) 
Tint = grön (dra på lite för att göra bilden mer orange) 
 
OBS Även svartvita foton ska redigeras på detta sätt innan de görs till svartvit. Man kan behöva öka 
minus i kontrast för att få en tydligare skugga i svartvita foton. 
 
 
 
 

https://picjumbo.com/
https://www.pexels.com/
http://www.splitshire.com/
http://stokpic.com/
https://unsplash.com/
http://iconmonstr.com/


Färger 
Vi har två olika färgpar som används separat i de olika bilderna. Lila och gul tillsammans. Röd och blå 
tillsammans. Färgerna finns redan inlagda i Indesign-mallen. Dessa färger används även som 
tonplatta över foton på 25–35 % 
 
Detta är färgernas RGB och HEX-kod: 
färgpar 1 
ex. LILA: R=179 G=129 B=216  #b381d8 
ex. GUL: R=244 G=208 B=105  #f4d069 
 
färgpar 2 
ex. RÖD: R=235 G=119 B=72  #eb7748 
ex. BLÅ: R=53 G=168 B=242  #35a8f2 
 
Text i bild 
Vi använder endast teckensnittet “Montserrat” i olika typer men den typ som används mest är 
BLACK. Teckensnittet finns i Indesign-mappen och ska då klickas på för att laddas ner till din dator. 
Annars kan man också ladda ner det via Google fonts. 
 

• Onsdag: Skriv något passande om kommande fredag. Använd gärna loggan. 
 

• Fredag: Skriv fredagens tema och eventuellt tid. 
 

• Lördag: Titel (Gudstjänst, Söndag+, Läger, Weekend osv) och eventuellt datum och tid. 
 

Inläggstext 
Använd gärna emojis och ha en intresseväckande rubrik med emojis för att fånga läsarnas intresse. 
Exempel på rubriker: “FRIYAY IS HERE”, “GOD IS GOOD ALL THE TIME”, “TIME TO CELEBRATE” osv. 
Rubriken kan även vara på svenska. Skriv så peppande du kan!  
 
OBS Hör av dig till den som är ansvarig för fredagen eller specialeventet om det finns någon särskild 
information de vill ska ut via sociala medier.  
 
OBS 2 Om du känner dig manad att dela ett bibelord eller annat peppande relaterat till Jesus så kör 
på. Kom ihåg att du kan förgylla någon annans dag med din text! Låt Jesus få använda dig och 
förmedla Jesus kärlek till alla på sociala medier. 

Instastory 
Var på plats i god tid innan kvällen börjar. Under kvällen kan man göra 5–8 olika instastories. Gör 
filmerna/bilderna med filtren “Paris” eller Melbourne” och teckensnittet som används är det femte 
på raden. Bilderna/filmerna ska tas med mobilen stående i Instagram-appen och inte via mobilens 
egen kamera. 
 



Färger till teckensnitt ska vara färger som redan finns i fotot alternativt svart eller vit text. 
 
Instastoryn ska innehålla: 

● Film från 19:00-bönen 
● Bild/film på förhänget innan möte 
● Film lovsången 
● Bild efter mötet (café eller lek) 
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