Martha på Facebook
De seneste par år har internettet, og især vores hjemmeside, været en vigtig del af
foreningens kommunikationsmuligheder mellem foreningens medlemmer indbyrdes, og
ikke mindst mellem bestyrelsen og medlemmerne. Sammen med Martha Posten er disse
redskaber uundværlige for at få en forening til at være velfungerende. Men de seneste to
år har også Facebook været inde i billedet i form af en Facebook gruppe oprettet specielt
for Skonnerten Martha.
Vi må nok indse, at Facebook er kommet for at blive, og den kan så afgjort bruges til at
udbygge det virtuelle sociale samvær i foreningen. Facebooks stærke side i forhold til de
kommunikationsveje vi hidtil har brugt er, at budskaber spredes med lynets hast og at
budskaberne aktivt selv henvender sig til gruppens brugere. Med andre ord behøver man
ikke selv at gå ind på Facebook for at blive opdateret, da Facebook i stedet for selv
kontakter de tilmeldte brugere i gruppen og fortæller dem, at der er opdateringer på
gruppen Facebookside.
På Martha's Facebook side er det utroligt nemt at dele meddelelser og ikke mindst billeder
og videoklip med gruppens brugere. Og har man en
smartphone kan endda meget nemt dele oplevelser
og billeder mens man endnu er på farten.
Eksempler kunne være, at dele ferieoplevelserne
ombord på Martha i samme øjeblik som tingene
opleves. Ligeledes kan vi oploade billeder samtidig
med, at vi arbejde på vores forskellige projekter i
værkstedet eller på skibet.
Det eneste der kræves for at være med er en profil
på Facebook, og at man melder sig ind i Martha's
Facebook gruppe. En profil er gratis og kan nemt
oprettes på www.facebook.com. Vil man ikke bruge
sin egen mail adresse til Facebook, kan man
ligeledes oprette en gratis mail adresse på
www.google.dk. Dette er også gratis, og fordelen
ved at bruge en anden mail adresse er, at ønsker
man ikke mere at være medlem af Facebook, vil man i fremtiden ikke modtage uønsket
mail på sin sædvanlige mail adresse. Martha's Facebook gruppe administreres af
medlemmerne af gruppen, mens medlemskab af gruppen administreres af Annemette. Når
man er kommet ind på Martha's Facebook gruppe kan man anmode om medlemskab af
gruppen ved at trykke på knappe " Anmod om medlemskab af gruppen". Så snart
Annemette har godkendt dig som medlem kan du begynde at skrive og dele billeder på
gruppens Facebookside.

Eksempler på relevante Facebook grupper er:
http://www.facebook.com/groups/skonnertenmartha.dk/ Skonnerten Martha
http://www.facebook.com/groups/45409892298/ TS-Træskibs Sammenslutningen
http://www.facebook.com/groups/264666320233868/ Limfjorden Rundt
http://www.facebook.com/groups/138235746210181/ Fyn Rundt
Mangler I vejledning er i velkommen til at kontakte mig.
Niels Kobberø Andersen

