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DESIGNPOLITIK

For at udbrede brugen af designet mere lokalt er dele af det
lagt ud til fri download fra LM’s hjemmeside.
For at sikre korrekt og ensartet brug af især logoerne er der
blevet udarbejdet denne designmanual, som man er forpligtet
på at overholde.

En stærkt designprogram er et vigtigt kommunikativt og strategisk værktøj for en organisation. Det er med til at sikre genkendeligheden og en ensartet oplevelse af organisationen hos
målgrupperne og dermed tilføre organisationen værdi. Derfor er
det meget vigtigt, at designet optræder ensartet i alle sammenhænge – også ude lokalt.

Logoerne kan downloades i en række forskellige versioner og
¼OIRUPDWHU'HWWHHUHQNRUWEHVNULYHOVHDI

Farvetyper
· RGB – anvendes på skærmmedier ved fx website og powerpoint
· CMYK – anvendes på trykte medier med farvetryk eller print
· Sort/hvid (sh) – anvendes på fx fotokopierede tryksager
(Logoer i Pantonefarver kan rekvireres)
Filformater
u31*ÁRSWLPHUHWWLOSURJUDPPHUL0LFURVRIW2IßFH
· PDF – bruges i professionelle layout- og designprogrammer
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1.0 > LOGO

LMs logo samler organisationens værdier og sjæl i et enkelt
og letgenkendeligt symbol. Formsproget er stramt og enkelt.

Det cirkulære symbol består af en
række lyseblå og mørkeblå cirkler, hvoraf de mørkeblå danner en
korsform.
Logoet kommunikerer, at LM er en
organisk og broget organisation, men
med korset – evangeliet om Jesus –
som det samlende element. Der er
desuden referencer til det globale
missionsperspektiv.
At LM skrives med små bogstaver er
med at sende et signal om en let og
uhøjtideligt organisation.
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1.1 > LOGO
VERSIONER

/RJRHW¼QGHVJUXQGOJJHQGHLIRUVNHOOLJHXGJDYHU

A. Med forkortelse og ’Luthersk Mission’

B. Kun med forkortelse. Bruges bl.a. i små størrelser

C. Til lokale kredse, afdelinger og underafdelinger af
LM, fx Helsigne og Musikforlaget. Logoer med navne
rekvireres af de enkelte kredse og afdelinger hos LM’s
informationsafdeling.

D. Den engelske udgave af logoet. Rekvireres fra LM’s informationsafdeling

'LVVHXGJDYHU¼QGHVKYHUL¼UHIDUYHYHUVLRQHU GRJPHUHEHJUQVHGHYHUVLRQHUIRU&RJ'

Positiv

Sort/hvid. Bruges til fotokopi, fax mm.

Negativ

Hvid. Bruges oven på fotos
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1.2 > LOGO
KORREKT BRUG

Korrekt brug af logo og farver

Det positive logo må kun bruges på hvid baggrund

Det negative logo må kun bruges på den blå baggrund

Sort/hvid logoet må kun bruges på hvid baggrund

Det hvide logo kan bruges på sort baggrund...

...eller oven på fotos. Vær opmærksom på at baggrundsbilledet ikke gør logoet utydeligt.
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1.3 > LOGO
UKORREKT BRUG

Ukorrekt brug af logo, farver og baggrunde

Det positive logo må ikke bruges på en billedbaggrund

Det negative logo må ikke bruges på en billedbaggrund

Det positive logo må ikke bruges på en farvet bund

Det negative logo må ikke bruges på fx sort baggrund

Sort/hvid logoet må kun bruges på hvid baggrund

Det hvide logo må ikke bruges på andet end sort eller billedbaggrund.
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1.4 > LOGO
PLACERING

Placering af logoet på forskellige måder.

Logoet placeres oftest i øverste venstre hjørne af en kasse med rundede
hjørner

Logoet kan også placeres i øverste venstre hjørne af papiret uden kassen.

...og til nød i nederste højre hjørne.
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1.5 > LOGO
LOGO I ANDRE SAMMENHÆNGE

,QRJOHWLOIOGHYLOORJRHWEOLYHEUXJWLDQGUHJUD¼VNHVDPmenhænge end LM’s visuelle identitet. Her gælder se samme
regler som omtalt på side 06 og 07. Nedenfor ses nogle eksempler på anvendelse. Se desuden side 14.

Arrangementer i juli 2008
Skagen LM

Sommermøder

sommer
moder

Arrangementer i juli 2008 · Skagen LM

På farvede baggrunde og fotos kan logoet placeres inde i kassen med de rundede hjørner. Størrelsen på kassen og logoets
størrelse i kassen fri. Kassen kan være både hvid og blå, og
både det positive, negative og sort/hvide logo kan bruges.

møder

Sommer

i 2008

enter i jul
Arrangem
LM
Skagen

På et foto bruges den hvide udgave af logoet. Visse proITCOOGTMCPFGUXTTGKMMGJmPFVGTGNQIQ½NGPFCFGP
indeholder transperens.

møder

Sommer

i 2008

enter i jul
Arrangem
LM
Skagen

På en hvid og LM’s mørkeblå farve kan
henholdsvis det positive og negative
logo bruges.
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2.0 > FARVER

LMs farvepalette indeholder tre farver

Mørk blå
C100 M0 Y20 K40
PANTONE 3145U
R24 G110 B134

Sand
C0 M0 Y9 K6
PANTONE 7500U
R245 G243 B230

Lys blå
C30 M0 Y10 K0
PANTONE 304U
R194 G233 B236
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3.0 > TYPOGRAFI

LM bruger skrifterne Akkurat og Slimbach til alle tryksager.
Disse er desværre ikke tilgængelige for download, da de er
omfattet af licensbegrænsninger. Som alternativ kan Arial og
*HRUJLDEUXJHVGHUOLJJHUVRPVWDQGDUWSnGH½HVWH3&´HU

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789
!”#%&/()=?+-,.;:–*@

Skriften er meget læsbar og kan bruges både i overskrifter og brødtekst.

Arial Regular

Arial Regular
Arial Regular Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789
!”#%&/()=?+-,.;:–*@
Georgia Regular

Georgia Regular
Georgia Regular Italic
Georgia Bold
Georgia Bold Italic

Georgia kan bruges til overskrifter,
manchetter og mellemrubrikker og
evt. brødtekst
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4.0 > BYLINE

LM har fået en byline, som i al korthed siger en del om, hvad
/0HURJYLO*UD¼N¼OHUPHGE\OLQHQNDQRJVnGRZQORDGHV

Bylinen bruges på brevpapir, foldere, hjemmeside og andre ting,
der relaterer direkte til organisationen (bruges fx ikke på Tro &
Mission og Budskabet).
Bylinen skrives altid med Slimbach Regular Italic i enten mørk
blå, hvid eller sort afhængig af sammenhængen.

Placering af bylinen
Bylinen i kassen sammen med logo
og kort infotekst, fx på publikationsforsider.

Bylinen i kassen kun sammen med logo.

Byline sammen med logo. Logoet er
placeret til venstre og bylinen til højre.
Fx på brevpapiret.

Eksempler på ukorrekt brug af byline
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5.0 > GRAFISKE ELEMENTER

I designværktøjskassen er der udover grundelementerne logo,
IDUYHURJW\SRJUD¼HQUNNHJUD¼VNHHOHPHQWHUVRPLQGJnUL
/0VYLVXHOOHLGHQWLWHW6HKYRUGDQGHEUXJHVLVNDEHORQ¼OHUQH
for publikationer, Tro & Mission mm.

Kassen med de rundede hjørner
bruges ofte på forsider som en slags
sidehoved eller titelfelt. Anvendes
desuden som annoncebaggrund. Kan
bruges i mørk blå og hvid.

Forskellige type af streger og stiplinger bruges til at adskille tekst og
billeder.

Ved overskrifter som kategoriseringer
sluttes ordet/linien med et semikolon.

En baggrund bestående af tætliggende cirkler i forskellige størrelser og et
farveforløb fra sand til hvid bruges fx
til forsiden rapportlignende publikationer eller plakater
Baggrunden kan downloades, og når
den bruges tegner man selv farveforløbet og lægger bagved cirklerne.
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6.0 > INSPIRATION

1HGHQIRUVHVQRJOHGHVLJQHNVHPSOHUIUD/0´VRI¼FLHOOHYLVXelle identitet til inspiration.

med håb

06

Unt nit prat nim in hendrem est.

September 2007
Årgang 106 · Løssalg 20 kr.

med håb
Unt nit prat nim in hendrem est.

Mission;
Storbyens
udfordringer Rapport;
Bibeltroskab

Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission

Ommy num quat dolortinim dolorper se moluptatinci
tat. Non ut luptat, consendip exercil utet luptatum.

Ommy num quat dolortinim dolorper se moluptatinci
tat. Non ut luptat, consendip exercil utet luptatum.

Tema

| Karismatik i dag

Oasebevægelsen
Fejl i forsyningsrækkerne
Få så de hænder ned
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12. september 2007
Årgang 106 · Løssalg 20 kr.

Mød drengen fra
Ebar fra Uganda.
Hele hans familie
blev kristen og
døbt i sommers.
4

Mød drengen
Mgala fra Uganda

Pigerne Camilla
og Ida skal repræsentere LM
Kids i Junior MGP
om to ugers tid.

Mød drengen fra
Ebar fra Uganda.
Hele hans familie
blev kristen og
døbt i sommers.

7

8

Etiopien; Quat dolortinim
dolorper se moluptatinci
tat. Ut luptat, consendip
exercil. Ex ea feugiam, sed
er iniam dio consequ ationullum quatet ulla facilluptat, consequ isisi.
Vulla feumsan veliquat. Xer
aci bla con ullut praessi
scipsustie tat. Nulla augait
vent nonullam, quam, quisl
er sum venis acilisl.

Niatue do esse min utat
praesed magna con utpat
utatummy nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vullandit veliqui
esequisim zzrit lore vendit
at, commodolent la facip ea
am aute veniam dionsed ex
et er sed dolenibh eugiat.
Duismod mincil dolobore
faciduis augiam, consectem
ex erat. Agna facinit velit,
conullam atue erostrud er
ing eum voloborem dolorperos nos am dolortin utpatin
ent pratue erat ad dipsummy nostrud ese conullamet
laorper ciduisl endreet ut
augue magnibh ea aliquat.
Ut ut ullaor alit adignis
amet, commy nullaorper ing
etue min ut nim quam, con
er alit, cor adi

Mød drengen
Mgala fra Uganda
Niatue do esse min utat
praesed magna con utpat
utatummy nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vullandit veliqui
esequisim zzrit lore vendit
at, commodolent la facip ea
am aute veniam dionsed ex
et er sed dolenibh eugiat.
Duismod mincil dolobore
faciduis augiam, consectem
ex erat. Agna facinit velit,
conullam atue.

8

Stress og dårligt arbejdsklima
er hverdag for bestyrelser
Ommy num quat dolortinim dolorper se moluptatinci tat. Ut luptat, consendip exercil.

Mød drengen
Mgala fra Uganda

AF KAJA LAUTERBACH

Ignit loreril iusci tatem nulla
at. Onsenit vel ipisim nim ip
exerit iurem dolorpe riustis
el dignim in ero diam inci
blaorem zzrit, velismolummy nis dio odolor si.
Patem adionsequis ad magnit ea conulla feugiamet
wisisl dolesequam, conulluptat dolor susci enis alit,
quatis ad endigna autat.
Ut aci bla con eu faccum
num accum volobor sum
voluptat adiat, quam do od
eumsandiat accum il exero
euiscidunt

Niatue do esse min utat
praesed magna con utpat
utatummy nulput aliqui
blaor si.
Henisi. Vullandit veliqui
esequisim zzrit lore vendit
at, commodolent la facip ea
am aute veniam dionsed ex
et er sed dolenibh eugiat.
Duismod mincil dolobore
faciduis augiam, consectem ex erat. Agna facinit
velit, conullam atue erostrud er ing eum voloborem
dolorperos nos am dolortin
utpatin ent pratue erat ad

dipsummy nostrud ese
conullamet laorper ciduisl
endreet ut augue magnibh
ea aliquat. Ut ut ullaor
alit adignis amet, commy
nullaorper ing etue min ut
nim quam, con er alit, cor
adiOboreet adipit lum del
ipisi.
Ex exerit illa feuguerit
wismodo lortie doleseq
uipsum vullam nullandreet
lobortin ex erci ting eugue
tate ming el ute feuguer
aessequi tiniat.
Na feu feu facincin ulluptat augait ullaoreetue
euguer sequipsum zzriure
vel iuscin hendre delestio

duisis dio dunt nisim venis
del eu feummolut loborem
ad tat eraestie dio commod
et in verat, vel ipsum ilit at
velit delenim verci blam, cor
aute velit lore do doloreet,
sis nibh eugait vullaoreetue delenibh esequis non
heniamet iriuscidunt luptat
wisis aut ip etumsan exer
iliquisci te ming er sum
veros aciduis el deliquipit
irit iusci tat alis nonseniam
dit, quat. Magna corperos
niatum et utpat wisl dolor
acilis nit lut inibh estie
consequ iscidunt vulputpatum adignit luptat ad delisit
loreet volorpe rostrud
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KONTAKT

Rekvirering af logo mm.
Tro & Missions redaktion
tm@dlm.dk
tlf. 48207660

Spørgsmål vedr. brug af designet
Christian Rahbek Olsen,
JUDßVNGHVLJQHU
chr@rahbekolsen.dk
tlf. 28263182
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