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odense kommune

grafisk designprogram: papirlinie

Firmanavn
Att: Navn Navnesen
Adressevænget 250
5000 Odense C 

Ældre- og Handicapforvaltningen

Handicap- og
Psykiatriafdelingen

Flakhaven 2
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. � 66 13 13 72
Fax � 66 13 92 09
E-mail 
handi-psyk.aehf@odense.dk

DATO

3. maj 2004

REF.

ANL/anl

JOURNAL NR.

00.01.A.04B

EKSPEDITIONSTID

Hverdage kl. 10-14
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
  

1/1 

Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Annelise Jensen
Distriksleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail anl@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

brev på centralt niveau (a) til en afdeling med angivelse af forvaltning
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3. maj 2004

REF.
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00.01.A.04B

EKSPEDITIONSTID

Hverdage kl. 10-14
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
  

1/1 

Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Annelise Jensen
Distriksleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail anl@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

brev på centralt niveau (a) til en afdeling med angivelse af forvaltning
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Times New Roman 8 pt

Sidste skrivelinie

Al typografi spatieres/luftes 4% i Wordpro, så skriftbilledet bliver lettere.
Print i sort.

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman fed 
12/13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 9,5 pt

Times New Roman 10 pt

Times New Roman versaler 7/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Sct. Knud-bomærke/navnetræk bredde: 13 mm

Streg 0,7 pt/13 mm

Streg 0,7 pt/13 mm

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 9 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

5,5 
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JOURNAL NR.

00.01.A.04B

1/1

Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige 
stør-relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige 
stør-relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for 
manuskriptfasen og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er 
en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense 
Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-fasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for 
manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Ole Worregård Hansen
Informationskonsulent

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail owh@odense.dk

C:/Dokumenter/brevpapir01

brev på centralt niveau (a) til en afdeling
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Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige 
stør-relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige 
stør-relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for 
manuskriptfasen og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er 
en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense 
Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-fasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for 
manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Ole Worregård Hansen
Informationskonsulent

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail owh@odense.dk

C:/Dokumenter/brevpapir01

brev på centralt niveau (a) til en afdeling
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Times New Roman 8 pt

Sidste skrivelinie

Al typografi spatieres/luftes 4% i Wordpro, så skriftbilledet bliver lettere.
Print i sort.

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman fed 
12/13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 9,5 pt

Times New Roman 10 pt

Times New Roman versaler 7/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Sct. Knud-bomærke/navnetræk bredde: 13 mm

Streg 0,7 pt/13 mm

Streg 0,7 pt/13 mm

Times New Roman 9/9,5pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

505,5 

6
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�
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Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Sonja Hansen
Distriktsleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail soh@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

Odense Kommunale 
Ældrepleje

En del af Odense Kommune

brev på decentralt niveau (b) til en institution
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Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Sonja Hansen
Distriktsleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail soh@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

Odense Kommunale 
Ældrepleje

En del af Odense Kommune

brev på decentralt niveau (b) til en institution
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Times New Roman 8 pt

Sidste skrivelinie

Al typografi spatieres/luftes 4% i Wordpro, så skriftbilledet bliver lettere.
Print i sort.

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times New Roman fed 
12/13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 9,5 pt

Times New Roman 10 pt

Times New Roman kursiv 8 pt/centreret mellem streger

Times New Roman versaler 7/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Times New Roman 13/15 pt, eller variabel
(Mulighed for navne i én eller to linier) 

Bomærke i sort/hvid udgave

Streg 0,7 pt/13 mm

Adresse: Times New Roman 9/9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Sct. Knud-bomærke, bredde: 13 mm

5,5 
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1/1 �
�
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Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Sonja Hansen
Distriktsleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail soh@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

En del af Odense Kommune

brev på decentralt niveau (b) til en institution – med en afdeling

Odense Kommunale 
Ældrepleje
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Opsætning af brevark

Kære Navn Navnesen

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Venlig hilsen

Sonja Hansen
Distriktsleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail soh@odense.dk

 

C:/Dokumenter/brevpapir01

En del af Odense Kommune

brev på decentralt niveau (b) til en institution – med en afdeling

Odense Kommunale 
Ældrepleje

20 
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24 
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15 
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21 

15 

Times New Roman 8 pt

Sidste skrivelinie

Al typografi spacieres/luftes 4 % i Wordpro, så skriftbilledet bliver lettere.
Print i sort.

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 12/13 pt

Times 12/13 pt

Times New Roman fed 
12/13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 9,5 pt

Times New Roman 10 pt

Times New Roman kursiv 8 pt/centreret mellem streger

Times New Roman versaler 7/13 pt

Times New Roman 10/13 pt

Times New Roman 13/15 pt, eller variabel
(Mulighed for navne i én eller to linier) 

Bomærke i sort/hvid udgave

Streg 0,7 pt/13 mm

Afdeling: Times New Roman 10/13 pt

Adresse: Times New Roman 9/9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Linie 9,5 pt

Sct. Knud-bomærke, bredde: 13 mm

5,5 
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odense kommune

grafisk designprogram: papirlinie

2/2 

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. 

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Venlig hilsen

Annelise Jensen
Distriksleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail anl@odense.dk�

 

brev til side 2 og følgende sider på centralt og decentralt niveau

C:/Dokumenter/brevpapir01
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Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. Den 
valgte skrift er Times i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der 
er tilgængelig på alle arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er 
forud for manuskriptfasen og har ingen betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times 
i forskellige størrelser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle 
arbejdspladser i Odense Kommune. Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den forestående tekstforfatning. 

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte skrift er Times i forskellige stør-
relser. Det er en systemskrift, der er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune.

Venlig hilsen

Annelise Jensen
Distriksleder

Direkte tlf. 65 51 10 22
E-mail anl@odense.dk�
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Sidste skrivelinie

Al typografi spatieres/luftes 4% i Wordpro, så skriftbilledet bliver lettere.
Print i sort.

Times New Roman 9/9,5 pt

Times New Roman 12/13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 13 pt

Linie 9,5 pt

TimesNew Roman 10 pt

Streg 0,7 pt/13 mm

Streg 0,7 pt/13 mm

Times New Roman 8 pt

50 5,5 
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