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Business - kalender ( www.kalendersiden.dk ) 

Start med at klikke på "log ind" og første gang også på "ny bruger" og udfyld. Tag kopi af dette i en wordfil (næppe 
særlig fortrolige data). Gem alle nye data i en Word-fil (se nederst). 
  
I feltet "tekst" skriver du dine "begivenheder" og I overskriften kan du f.eks. skrive "Birthes kalender". 
  
Hvis man skriver således:  
30.01.2011: Peter 
vil der ud for 30/1-2011 stå: "Peter". 
  
Hvis man skriver således:  
rød 30.01.2011: Peter 
vil der med rød skrift ud for 30/1-2011 stå: "Peter" (tilsvarende med "blå" og "grøn") 
  
Hvis man skriver således:  
30.1: Peter [1955] 
vil der altid ud for d. 30. januar stå "Peter" og hans aktuelle alder i det pågældende år vil stå i parentes. 
  
Hvis man skriver således:  
flag 30.1: Peter [1955] 
vil der altid ud for d. 30. januar være et flag og stå "Peter" - hans aktuelle alder i det pågældende år vil stå i parentes. 
  
  
* 
  
Hvis du skriver 
7.9.2011: Lises konfirmation 
vil der ud for 7/9-2011 (og kun dette år) stå "Lises konfirmation" 
  
* 
  
Hvis du skriver: 
fra 24.09.2010 til 28.09.2010: Speyside festival 
vil der for alle dagene 24-28/9 2010 stå "Speyside Festival". 
  
Hvis du skriver: 
rød fra 24.09.2010 til 28.09.2010: Speyside festival 
vil der med rød skrift for alle dagene 24-28/9 2010 stå "Speyside Festival". 
  
  
* 
  
Under fanen "måneder" kan du designe" din kalender". Selv bruger jeg næsten kun 6 måneder (jan-juni + juli-dec.) 
  
Under fanen "pynt" giver du kalenderen farve. Bedst læseligt er efter min mening "grøn", "blå" og "rød". Logo, 
billede, placering og justering bruger jeg ikke. 
  
Under fanen "informationer" bruger jeg årstal, ugenumre, månefaser, helligdage og sommertid. 
  
Gem kopi af alle dine begivenheder i en Word-fil inkl. den anvendte E-mailadresse og password. Denne kopi skriver 
jeg også nye begivenheder ind i - og så kopierer jeg det hele over i "begivenheder" - "tekst" og sletter den tidligere 
tekst. Det synes, jeg er lettest. God fornøjelse. Hilsen Per 
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