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Højtlæsning for svagtseende
Ligesom på den gamle hjemmeside kan man få læst hjemmesiderne (og
anden tekst højt). Klik på ikonet med en højtaler
og følg instruktionerne.
På mobil finder du denne funktion under Diverse.

Informationsfolder
om vores hjemmeside

Nyhedsbrev(e) pr. mail og NfL
Fremover vil Landsforeningen udgive et
nyhedsbrev pr. mail. Alle kan tilmelde sig
nyhedsbrevet ved at skrive sin e-mail i feltet i
bunden af hjemmesiden.
Lænkens medlemsblad - Nyt for Lænken –
udkommer efter behov og økonomi. Bladet
kan læses som pdf på hjemmesiden.

Lokalforeningens egen e-mail
Lokalforeningerne har tilbud om en standardiseret e-mail adresse, som ender
på @laenken.dk – eks. bynavn@laenken.dk. Denne kan sættes til at sende
mailen videre til flere i bestyrelsen og til jeres nuværende e-mail adresse, som
således kan beholdes og ikke behøves nedlagt.
Det betyder at flere i bestyrelsen kan få de informationer, som sendes til
foreningen. Det betyder også, at vi ikke skal rette i oplysningerne til andre, da
foreningens e-mail adresse er uændret.
Kontakt sekretariatet hvis I ønsker en sådan mail.

Venlig hilsen Landsforeningen Lænken
www.laenken.dk
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Vores nye (gamle) webadresse

Indeksside

er www.laenken.dk eller blot laenken.dk (www.forening.laenken.dk virker
stadig). Lænke-ambulatorierne finder du nu på www.novavi.dk

Den finder du i topmenuen og nederst på siden. På mobil dog kun under
Diverse og nederst på siden. Indekssiden giver et komplet overblik for alle
siderne.

Bedre visning på smartphones
Hjemmesiden tilpasser sig nu bedre til de forskellige størrelser skærme:
PC, tablets (tavle-PC’er) og på smartphones (mobil).

Hovedmenu, Topmenu og Diverse
På PC’er og tablets har du øverst såvel en Hovedmenu
(fed skrift) og en Topmenu (tynd grå).
På mobil ses de samme menuer samlet ved klik på
og Topmenuen finder du nederst under Diverse.

Dropdown menuer (PC og tablets)
Vores Hovedmenu viser nu underpunkter, når du
bevæger cursoren over den. Bevæger du dig ned ad
underpunkterne vil nogle af disse vise et nyt niveau. Det skulle gøre det nemt
at navigere, og finde det du søger. Den lille Topmenu er genveje til visse sider.

Logo og pil op
Klikker du på logoet kommer du altid til forsiden. Bevæger du dig lidt ned på
en side, kan du th. se ikonet
- klik her og du kommer til toppen igen.

Forbedret søgefunktion
Søgefunktionen ses th. for hovedmenuen
som en lup
og nederst på siden.
Skriv dit/dine søgeord. Det er ligegyldigt om
du bruger store eller små bogstaver.
På mobil finder du søgefeltet nederst på
siden.

Nyheds-banner
De seneste nyheder kan ses på forsiden i toppen som et banner. Klik på linjen
når den er skrevet helt ud. Du kan også se en oversigt over alle Nyheder i
Topmenuen (på mobil, se under Diverse).

Foreningsmaterialer mm. er nu samlet
Nederst i menuen Lokalforeningerne har vi samlet alt materiale, som
foreningerne bruger i det daglige arbejde. Dokumenterne bliver her opdateret
så snart, der er sket ændringer. Logo & QR-kode er for jer, som laver jeres
egne tryksager.
Under Øvrige materialer finder man nåle, plakater, udstillingsting mm. Og
sidste punkt Forenings nyhedsbreve lister fra de de seneste år.

Online bestilling af Foldere/Pjecer
Ligesom tidligere kan du gratis bestille alle
foldere og pjecer, som vises på denne side.
Skriv antal udfor det, som ønskes.
Husk at udfylde nederste del – især felterne
mærket med *.
Slut med at klikke Send.
Landsforeningen betaler portoen.
(Lokalforeningsfolderne kan kun bestilles ved
henvendelse til Sekretariatet).

Lokalforeningerne har fået egen web-adresse
Foreningerne har nu fået en nem webadresse, som I kan finde under den
enkelte forening. F.eks. er Herning Lænkens www.herning.laenken.dk

