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Hvorfor Messenger? 

Når man bliver tropsspejder regner vi med at spejderen er blevet gammel nok til selv at 

kunne administrere at få en meddelelse og give den videre, hvis den er vigtig for andre. Det 

indebærer også at kunne melde til og fra til møder. Til det har vi i tropsgrenen i mange år 

brugt Messenger da det er gratis og mange af spejderne i forvejen bruger det i deres 

hverdag til at kommunikere med deres venner.  

Messenger er ejet af Facebook og det står desværre sådan til at de har nedlagt muligheden 

for at man kan få Messenger uden Facebook. Nedenfor er vist en guide til, hvordan 

spejderne kan få Messenger ved hjælp af Facebook og hvordan man herefter deaktiverer 

Facebook profilen til at de er gamle nok til at have den. En facebookprofil er på mange 

måder ret vigtig i en tropsspejders liv, da information om f.eks. adventurespejd kommer ud 

denne vej samt at det er en god måde at holde kontakten med de venner man får gennem 

divisionsløb og Plan-kurser.  
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Trin 1 

Indtast Facebook i søgefeltet eller log ud. Herefter tryk opret ny profil og indtast de 

forskellige nødvendige informationer. Tryk derefter “opret profil”. Du får nu tilsendt 5 tal på 

enten mail eller telefon alt efter hvad du valgte. Indtast dette nummer. Du har nu oprettede 

en Facebook profil. 

 

Trin 2 

Du skal nu finde indstillinger, hvis du ønsker at deaktivere profilen. Indstillinger ligger oppe i 

menuen helt ude i højre hjørne, hvor den er vist med en nedadgående pil. Tryk på den og 

derefter indstillinger.  
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Trin 3 

Efter du har trykket på indstillinger skal du finde “Dine Facebook-oplysninger”. Den ligger i 

menuen til venstre, som en af de øverste overskrifter. Tryk på den.  

 

Trin 4 

Du skal nu vælge overskriften “Deaktivering og sletning”. Vælg herefter “deaktiver konto” og 

tryk derefter “fortsæt deaktivering af konto”. Indtast din adgangskode.  
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Trin 5 

Der kommer nu et billede frem, hvor du skal udfylde grund osv. husk at markerer det felt, 

hvor er står “bliv ved med at bruge Messenger”. Tryk herefter deaktiver for at deaktivere 

profilen.  

 

Trin 6 

Sidste trin er at du på næste tropsmøde skal huske at få din leder til at tilføje dig til 

tropschatten, hvis du ikke har fået dine venner til det inden.  
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