EDB undervisning.

LibreOffice Writer.

Overskrift med Fontwork.
Vælg en tekst du vil lave en overskrift til.
Aktiver værktøjslinjen Fontwork.
Vælg i menulinjen Vis ⇨ Værktøjslinjer ⇨ Fontwork.

Klik på venstre værktøjsknap Fontwork-galleri
åbner dialogboksen.

Vælg den type du vil bruge til din overskrift.
Klik på typen markerer dit valg.
Knappen OK i bunden sætter valget ind i teksten.
Dobbeltklik på typen sætter dit valg direkte ind i teksten.

Marker og kopier overskriften til din tekst.
Dobbeltklik for at markere. Højreklik og vælg Kopier.

Dobbeltklik på den indsatte tekst.
Vælg Shift+Home for at markere ordet.
Indsæt din overskrift.
Højreklik og vælg Sæt ind.

Tilpas højde – bredde og placering med markørerne. (De turkisfarvede firkanter.)
Prøv gerne andre muligheder også!

Fra Dansk folkemindesamling.
- Fortalt af Niels Jensen, (Gadkjær), Jordkærvej 11, Hvinningdal, Balle sogn.
Galgehøjen & Hestetyven.
Lidt Nord for Hvinningdal By begynder et Højdedrag der ender lige forbi Højgaard.
På dette Højdedrag sydlige Ende lå en Samling Bronzealder Høje, som nu er sløjfede
så nær som en, den største.
Om disse Høje har min Bedstemoder fortalt mig følgende:
Disse Høje der oppe kaldes æ' Gallihøu, (Galgehøj), fordi der en Gang for mange År
siden har stået en Galge, hvori der blev hængt en Hestetyv for ca. 300 År siden.
Der boede den Gang en Enke i den nordligste Gård i Byen, hun havde to voksne
Sønner hjemme til at passe Gårdens Drift; den ene var flittig og dygtig, men den anden var en Drivert der Ingenting vilde bestille hjemme.
Han rejste til Markeder, stjal Heste og solgte i andre Egne. Sådan gik det en Tid,
men til sidst blev han fanget og ført hjem til Hvinningdal og hængt i en Galge oppe
på Højen.
Den Gang blev der gjort kort Proces med en Hestetyv. Fang ham og hæng ham.
Enken, Tyvens Moder lod alle Vinduer der vente mod Galgehøjen mod nord tilmure.
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