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tilføje helligdage outlook 2010

denne guide viser, hvordan man tilføjer helligdage i kalenderen 
i  Outlook, hvordan man ændrer visningen af helligdage, og 
hvordan man sletter helligdage fra kalenderen.

hvis Outlook er sat til engelsk, og du ønsker, at helligdagene 
vises på dansk, skal Outlook først ændres til dansk. du kan se på 
fanerne øverst i Outlook, om sproget er sat til engelsk.

for at ændre sproget til dansk skal du klikke på ‘file’ i øverste 
venstre hjørne og vælge ‘Settings’. Vinduet til venstre vises.

Vælg ‘language’ i menuen til venstre.

Under Choose display and help languages i feltet ‘display 
language’ skal du markere ‘danish’ og flytte denne opad ved at 
bruge pilen til højre for feltet.

Klik herefter på ‘ok’ og genstart Outlook, når du bliver bedt om 
det. Sproget er nu ændret til dansk.

for at tilføje helligdage skal du igen klikke på ‘filer’ i øverste 
venstre hjørne og vælge ‘indstillinger’.

Klik på ‘kalender’  i menuen til venstre.

Under ‘Kalenderindstillinger’ skal du nu klikke på ‘tilføj 
helligdage...’
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Klik på ‘OK’ for at lukke vinduet med indstillinger for Outlook.

du kan nu vælge det land, hvis nationale helligdage du ønsker 
at importere til din kalender. i dette eksempel anvendes danske 
helligdage.

Sæt flueben ud for det ønskede land og klik på ‘OK’.

Når helligdagene er importeret, vil du se denne meddelelse.

Klik på ‘OK’.
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ændre viSning af helligdage

Klik på ‘liste’ i menuen.

helligdagene er nu tilføjet din kalender. Vælg ‘Kalender’ i menuen 
til venstre i Outlook og gå frem til næstkommende helligdag for 
at se et eksempel. På billedet vises 2. påskedag som eksempel.

hvis din kalender ikke vises, skal du sikre dig, at din kalender er 
valgt under ‘Mine kalendere’ i menuen til venstre.

Kalenderens visning afhænger af dine lokale indstillinger i 
Outlook. Visningen kan ændres i båndet i gruppen  ‘arrangement’.

Visningen af helligdagene følger standard-indstillingerne i 
Outlook. hvis du ønsker at markere helligdagene med en anden 
farve, kan du gøre det ved at følge beskrivelsen herunder.

det er muligt at tildele helligdage en bestemt farve i Outlook 
kalenderen.

Vælg fanen ‘vis’ øverst i Outlook båndet og klik på ‘Skift visning’ 
i gruppen ‘aktuel visning’.
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højreklik på kategorien, vælg ‘kategoriser’ og vælg den farve, 
som du ønsker at tildele helligdagene i din kalender.

du kan også vælge at kategorisere udvalgte helligdage med 
bestemte farver. dette gøres ved at markere helligdagene i listen  
og herefter højreklikke på dem og vælge deres farvekategori. du 
kan vælge flere helligdage med Shift + museklik for hele grupper 
eller med Ctrl + museklik for enkelte helligdage.

helligdage tilføjes for årene 2009 - 2020, som det ses på billedet. 
for visse helligdages vedkommende, såsom  nytårsdag, vises de 
frem til år 2028.

Klik ‘ok’, når du ser denne meddelelse.

du vil nu se en oversigt over samtlige kategorier af begivenheder 
i din Outlook kalender. 

Her skal du finde kategorien ‘helligdag’. den vil fremstå som vist 
på billedet herover.

Du kan benytte søgefunktionen i Outlook, som findes øverst til 
højre. Skriv ‘helligdag’ i søgefeltet og bekræft, at resultatet hedder 
‘Kategorier: helligdag (236 emner)’. dette vil naturligvis afhænge 
af hvilket lands helligdage, du har importeret til Outlook.
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helligdagene vises nu med den farve, du har valgt for dem. i 
dette eksempel er helligdagene markeret med farven rød, som 
det ses for 2. påskedag på billedet.

hvis du samarbejder med udenlandske kolleger, kan det være 
praktisk at anvende disse farvekategorier. du kan tilføje de 
nationale helligdage for andre lande i din kalender og give dem 
bestemte farver for nemmere at planlægge ud fra ikke bare 
danske, men også udenlandske helligdage.

du skal nu skifte tilbage til kalender-visning for at se helligdagene 
i kalenderen.

Klik igen på fanen ‘vis’, klik på ‘Skift visning’ og vælg ‘kalender’.

hvis du ønsker at slette helligdagene fra kalenderen, kan det 
gøres fra samme menu, som bruges til at tildele farvekategorier 
(Vælg fanen ‘Vis’, vælg ‘Skift visning’, vælg ‘liste’ og rul ned til 
‘Kategorier: helligdag’).

højreklik på kategorien for helligdagene og vælg ‘Slet’. Bekræft 
ved at klikke på ‘ok’ i vinduet, som kommer frem. helligdagene 
er nu slettet fra kalenderen. 

du kan også slette udvalgte helligdage ved at markere dem i 
listen, højreklikke på dem og vælge ‘Slet’.

Slette helligdage
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advanCed MultiMedia group analytics group

deNNe maNUal er UdarBejdet af

advanced multimedia group er en gruppe under 
aU it bestående af studentermedarbejdere. Vores 
primære opgave er at videregive viden i form 
af manualer, kurser og workshops for relevante 
brugergrupper.

Vores kursusaktiviteter er især fokuseret inden 
for MS Office, Adobe CS og CMS. Vi engagerer 
os derudover i e-læringsaktiviteter og auditiv og 
visuel formidling af undervisning. i amg udfører vi 
konkrete videoopgaver, hvor vi optager, redigerer og 
distribuerer undervisning, ligesom vi udfører varierede 
ad-hoc projekter forespurgt af ansatte.

desuden løser amg opgaver inden for webudvikling 
og supporterer studerende og ansattes daglige brug 
af typo3.

Analytics Group er en gruppe af studentermedar-
bejdere under AU IT, som primært støtter forskere og 
ansatte i deres arbejde.

Vores kompetencefelt spænder vidt og dækker ek-
sempelvis spørgeskemaundersøgelser, analyser 
og bearbejdelse af indsamlede data. AG tilbyder 
ligeledes undervisningsassistance i diverse analytiske 
værktøjer såsom SAS, SPSS og Excel ved at udbyde 
kurser tilrettelagt af vores studentermedhjælpere. 
Disse kurser ligger ofte i direkte forlængelse af de 
studerendes læringsproces inden for deres specifikke 
fagområde og imødekommer derved deres aktuelle 
behov.

AG varetager således den tekniske support i 
forbindelse med analytisk software.

SPørgSmål eller KOmmeNtarer til maNUaleNS iNdhOld BedeS rettet til
Bertel KirKeBy
adVaNCed@aSB.dK


