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There are no translations available.
Vi har brug for jer i det frivillige projekt: Veerst.dk. Der sker en del i Veerst sogn som desværre
ikke bliver dækket godt nok. Der er nye projekter, i Veerst sogn, som kan få gavn af en bedre
formidling. Annonceringer af begivenheder er ikke altid god nok og kalenderen kunne blive
mere komplet. Kort sagt: Der er brug for, at flere vil brænde for at hjælpe de andre med at bruge
mediet og webavisen Veerst.dk til fælles gavn.

Udviklingen står ikke stille i Veerst. LAG-Vejen og Fællesrådet for landsbyer i Vejen kommune
startede dette projekt op i 2009, som endte med at blive til Webavisen: "Veerst.dk". De øvrige
landsbyer i Vejen kommune har også hjemmesider. Hjemmesiden Veerst.dk anses for en af de
bedre. Vi modtager ros og beundring udefra, men vi er ikke den eneste landsby i Kommunen,
der har en rosværdig hjemmeside. Landsbyerne er lidt i positiv konkurrence med hinanden også på den front. Vil du være med til at fortsætte og udbygge dette projekt? Tøv ikke med at
maile os på: veerst@yahoo.dk

Du vil medvirke til at synliggøre Veerst sogn som et levende og viljestærkt
samfund

Jo flere vi bliver, der vil opsøge nyhedshistorier med relevans for Veerst og omegn og den
udvikling der sker i sognet og formidle dem i artikler, fotos og videoer, jo sjovere og bedre bliver
Veerst.dk for os alle. Det er med til at synliggøre Veerst sogn for omverdenen som et
landsbysamfund, hvor der sker meget, hvor borgere og ildsjæle tager fat i problemstillingerne.
At man ikke bare sidder og venter på at udviklingen kører forbi osv. Det er også medvirkende til
at andre borgere i Veerst sogn får inspiration og viden om, hvad der sker, hvilke virksomheder
der hører hjemme i Veerst, hvad foreningerne arbejder med, hvilke idéer andre har i sognet og
hvem der måske kunne finde sammen om noget spændende eller dele fælles interesser. Hele
denne synliggørelse og deling af viden var meningen med LAG-vejen og Fællesrådets projekt.

Du kan hjælpe ved at udforske det, som du brænder for!

Vi kan garrantere muligheden for masser af hårdt opsøgende og slidsomt frivilligt arbejde! Men
du bestemmer helt selv, hvor meget du vil. Du bestemmer helt og holdent selv, hvad du vil
dække og opsøge, hvornår du vil gøre det, og hvem du vil hjælpe i Veerst og omegn og med
hvad. Det samme gør alle de andre. Enhver borger i Veerst kan selv udgive artikler og videoer.
Men det er ikke alle der umiddelbart kan gå til computren og få det ud på webavisen. Så der er
brug for nogen, der kan træde til og hjælpe. Det foregår naturligvis alt sammen under
almindeligt ansvar for rigtighed og rimelig presseskik. Der er helt og holdent tale om 100%

1/4

Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?
Written by Jens Rasmussen
Wednesday, 08 September 2010 10:02 - Last Updated Wednesday, 06 October 2010 12:25

frivilligt arbejde ud fra missionen og visionen for Veerst.dk. Du kan se mere om mission og
vision for Veerst.dk her .

Kritisk journalistik hilses naturligvis også velkommen. "Verdens sødeste naboer" er ikke bare er
et pjattet begreb. Dt kan danne en vinkel, som du kan vælge at anlæge på de historier, som du
selv vælger at tage op til behandling og formidling. Naboskabet, det at være borger i sognet, set
overfor samfundsudviklingen omkring os, giver faktisk nogle interessante og anderledes
perspektiver på mange nyheder.

Vi bruger hele registret - du får alle muligeder, også TV på Profiber

Vi arbejder både med artikler, foto og video. Simon Simonsen ved Vejen kommune har for nylig
meddelt os, at vi snarligt skal kobles sammen med TV-portalen/boksene i Profiber. Webmaster
og systemadministrator har nu udviklet systemet på Veerst.dk sådan, at det er let og enkelt at
redigere artikler og uploade videoer fra frontenden. Billeder omdannes automatisk til thumbnails
osv. Alle artiker passerer selv ind over forsiden og fortrænges løbende af de nyeste artikler. Det
samme sker med videoer og annoncer. Det er meget enkelt og ligetil at fylde indhold på, men
det skal jo opsøges. Vi har haft et debatforum installeret, men debatten kom aldrig rigtig igang.
Så det er stillet i bero. Men hvis du har mod på at vedligeholde et fora, som udveksler
brugerinformation med websitet, så er scenen din. Til gengæld har vi nu en blog, som alle
registrerede brugere af Veerst.dk kan skrive i. Her kan der skabes debat, hvis man ønsker det.
Desuden er Veerst.dk bundet sammen med Facebook, hvor vi også har fangrupper. Det
betyder, at læserne kan sende kommentarer direkte ind på deres Facebook væg mm.

Når Trefiber/Profiber er klar med deres nye indholdsleverandør er det således fastlagt, at
Veerst.dk skal føde indhold ind på TV-portalen for Veerst. Hele denne idé og konceptet bag er
udviklet i Lintrup , sammen med Sydenergi, men nu skal muligheden bredes ud til alle vi andre.
I praksis forventes det, at TV-seere med fiberabonnement vil få adgang til at læse
nyhedsoverskrifter, kalender mm. direkte på deres TV, via set-top-boksen, gældende for det
sogn, som de bor i. Vejen kommune har senest meddelt, at der arbejdes på højtryk med sagen,
men det nøjagtige tidspunkt er endnu ikke kendt.

Henvend dig til webmasteren for Veerst.dk på veerst@yahoo.dk

Vi kan bruge flere forskellige personer i projektet

2/4

Har du en Web-journalist eller Skribent i maven?
Written by Jens Rasmussen
Wednesday, 08 September 2010 10:02 - Last Updated Wednesday, 06 October 2010 12:25

Projektet Veerst.dk kan bruge mange forskellige web-journalister, skribenter, fotografer,
forfattere mm. Vi kan også godt bruge meget IT-kyndige til at hjælpe, så flere personer
efterhånden kan løfte webmaster opgaven ud over den nuværende formåen. Men vi kan
sagtens bruge dig i projektet, selvom du ikke har nogen særlig teknisk indsigt. Det er indhold til
hjemmesiden og hjælpen til andre i deres formidling, der trænger sig mest på. Projektet har i
særlig grad brug for folk med en journalist i maven, som kan lide at fotografere eller videofilme
eller skrive, sådan mere generelt.
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