HIMS - Holmsland Info Mail Service
Bliv orienteret om nyheder, arrangementer m.m. pr. mail.
Som en slags supplement til det lokale Sogneblad, som udkommer 4 gange
årligt, kan du tilmelde dig en service, hvor du får tilsendt en e-mail, hvis der
f.eks. pludselig opstår et arrangement, en programændring eller en aflysning
af noget. Flere og flere foreninger og institutioner benytter denne mulighed

Du skal bare sende en e-mail til HIMS@pc.dk og skrive "JA TAK" + din
postadresse, så er du med.
Der er mulighed for at vælge kun at modtage HIMS i tidsrummet mellem kl. 9
og 22. - Det gøres ved simpelthen at tilføje "9-22" efter "JA TAK".
Din mail-adresse bliver ikke videregivet, og du kan altid "stå af".

Regler for brug af HIMS (Holmsland Info Mail Service):
ALLE må benytte HIMS – både som afsender og modtager!
I praksis er det mest foreninger og institutioner, der sender meddelelser pr.
HIMS, men private kan også bruge den – f.eks. til efterlysninger.
Hovedreglen er, at indholdet skal have lokal interesse – altså med tilknytning
til Holmsland-området.
Kommercielle annoncer fra forretningsdrivende udsendes ikke på HIMS.
Der er nogle få, enkle regler, som bedes overholdt:
Du er velkommen til:
At sende din meddelelse til
HIMS@pc.dk
At sende din meddelelse i
skrifttypen Verdana, str. 12.
At holde al tekst venstrestillet.
At understrege ord, som du ønsker
fremhævet.
At medsende billeder o.l. (helst som
vedhæftet jpg-fil).

Du bedes undgå:
At kommentere tilsendte HIMS´er
ved at sende som ”besvar”!
At benytte mere end 1 skrifttype
eller –størrelse og at lave fed skrift.
At lave indrykninger eller centrering
af tekst.
Brug af andre farver end sort.
At indsætte fotos eller andre billeder
- også
- i teksten

HIMS-redaktøren forbeholder sig retten til at foretage ændringer i stavemåde,
ordlyd og opsætning uden at meningen derved ændres!
SEND DIT INDLÆG I SÅ GOD TID SOM MULIGT – og altid til HIMS@pc.dk
HIMS er énmands-betjent, så der er ingen garanti for at din meddelelse
kommer ud (grundet ferie, sygdom m.m.).

