
Kære deltager på online foredraget om Når sorgen rammer på mandag d. 5. oktober kl. 19.30.  

 

Jeg glæder mig til at se dig. Nedenfor er linket til mødet, og hvis du ikke er helt fortrolig med 

Zoom – eller ikke har det installeret, så er her en vejledning til dig.  

Sådan gør du:  

For at bruge dit link – og dermed få adgang, så skal du gøre sådan her: 

Tryk på dette link: https://us02web.zoom.us/j/88382708926  

 

Hvad er Zoom? 

Zoom er et online værktøj til afholdelse af opkald med mulighed for lyd og videodeling. Mange 

kender nok andre værktøjer såsom Skype eller Microsoft Teams, og Zoom minder meget om 

disse. 

 

Dette foredrag kommer til foregå live via Zoom. Jeg vil styre mødet og undervejs vil du kunne 

stille spørgsmål til mig. Mere om det længere nede.  

 

Zoom findes som en gratis version hvor man kan deltage i møder på både PC, Mac, Android og 

iPhone. Jeg vil anbefale, at du deltager enten via en tablet/Ipad eller en computer, for vi skal se på 

nogen power points undervejs.  

. 

Skal jeg bruge en Zoom konto? 

Det behøver du ikke, men du skal have downloadet Zoom-applikationen for at kunne deltage. Det 

plejer at gå vældig stærkt, så det kan du godt vente med at gøre til lige før mødet.  

 

Det bliver forklaret nedenfor.  

 

Hvordan kommer jeg på? 

Du skal bruge dette link: https://us02web.zoom.us/j/88382708926. Det skal du bare trykke på og 

så kommer du til foredraget.  

 

Første gang du åbner et Zoom møde 

For at deltage i et Zoom møde skal du vælge at downloade Zoom applikationen. Hvis du ikke 

allerede har 

gjort det vil der når du trykker på linket ovenfor dukke det her op på skærmen:  

 



 
 

Du skal nu klikke på linket “download & run Zoom” hvorved du downloader en .exe fil som du skal 

åbne. 

Når du åbner .exe filen bør Zoom meget gerne blive installeret og dette vil dukke op på din 

skærm: 

 

 
 

Herefter vil det møde du prøvede at åbne til at starte med automatisk åbne i Zoom applikationen. 

 

Jeg vil bede dig om at være klar nogen minutter før kl. 19.30 og jeg skal nok ’lukke dig ind’ i 

mødet. Jeg kan nemlig se, om du venter på at komme ind.  

 

 

 

Når du allerede har Zoom installeret 

Når du har klikket på linket, så tryk på ’launch Zoom’ og du kommer hen til mødet.  

 

 

Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du nu indtaste det navn, du vil have at alle andre i 

mødet kan se.  

 

Video og lyd 

Når du åbner mødet skal du give Zoom lov til at bruge din computers lyd. Det gør du ved at 

klikke på den blå knap som vist nedenfor. 

 

 



 

Nu bør du være inde i mødet og du vil nu have mulighed for at deltage med video og/eller lyd. 

 

Da vi vil være mange tilstede, så vil jeg bede jer om at slå lyden fra det meste af tiden – altså med 

mindre du vil stille spørgsmål. Du kan også vælge at slå video fra, hvis du ikke har lyst til, at vi kan 

se dig.  

 

Det gør du ved at klikke på disse knapper nederst til venstre på skærmen 

 
 

Hvis du ikke kan se knapperne, så skal du muligvis lige bevæge musen hen over den nederste del 

af skærmen. 

 

Hvis du vil sige noget undervejs, så slår du lyd til ved at trykke på “Unmute” og så forsvinder den 

røde streg over mikrofonen, og vi kan høre hvad du siger. Når du har stillet dit spørgsmål, så husk 

at slå lyden fra igen, så vi undgår baggrundsstøj.  

 

Og jeg skal nok fortælle om disse funktioner i starten af foredraget også.  

 

Jeg glæder mig til at se dig! 

 

 

 

 


