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Må vi få din mailadresse? 

Må vi få din mailadresse? - spørger vi fra 

Assisi-Kredsens bestyrelse og fra redakti-

onen af Nyt fra Assisi-Kredsen. 

Først og fremmest for at vi fremover kan 

sende bladet per mail og derved spare en 

masse portoudgifter. 

Men også selv om du gerne vil modtage 

dit blad i trykt form, vil vi meget gerne 

have din mailadresse. For det sker jo, at 

der er ting, som vi gerne vil fortælle med-

lemmerne på et tidspunkt, hvor der ikke 

kommer blad ud. Så vil vi kunne sende en 

nyhedsmail til alle vores registrerede 

mailadresser.  

Nå ja, der er også en del medlemmer, som 

ikke får betalt kontingent til 

tiden. Og dem vil vi gerne ad-

vare, inden vi sletter dem af 

medlemsfortegnelsen. Og der-

til kan vi jo også bruge jeres 

mailadresser. 

Dette nummer af Nyt fra Assisi

-Kredsen er det sidste, som 

kommer ud til alle medlemmer 

i trykt form.  Som hovedregel 

vil vi sende fra næste gang 

med mail til alle, som vi har 

mailadresser på. Men vi løber 

selvfølgeligt ikke fra vores 

tidligere løfte om, at bladet 

fremover stadig bliver trykt til 

dem, som ikke vil kunne mod-

tage det på nettet, eller som 

stadig er utrygge ved at få det 

på den måde. 

Altså: I kan sende en mail til 

nyt_fra@assisi-kredsen.dk 

med jeres navn og mailadresse, 

så vi kan registrere dem. Og hvis I har 

behov for at få et trykt blad fremover, så 

skal I bare skrive det i mailen. 

Der er for øvrigt også på vores hjemme-

side oprettet en ny selvbetjeningsfunkti-

on, hvor I kan indtaste jeres adresser, 

mailadresser og telefonnumre, og hvor I 

kan kontrollere, om I har betalt kontin-

gent. 

Mere om den nedenfor. Men her skal i det 

hele taget opfordres til at bruge vores 

hjemmeside. 

Den kan åbnes på www.assisi.dk og på 

www.assisi-kredsen.dk. Se fig.1. Her er 

der adgang til omtale af vores arrange-

Fig.1. Vores hjemmeside 
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menter. Her kan blad og rejseprogrammer 

hentes. 

Et andet sted, hvor der kan hentes endnu 

friskere nyheder fra Assisi-Kredsen er på 

vores facebook-side. Er du på Facebook, 

så skriv Assisi-Kredsen i adressefeltet, så 

kommer du ind på siden. Her kan du også 

anmode om at blive medlem af gruppen. 

Også her kommer der omtaler af kom-

mende arrange-

menter, og når 

der er Assisirej-

ser, vil du her tit 

kunne finde bil-

leder om rejse-

gruppens ople-

velser. 

Men lad os ven-

de tilbage til det 

med selvbetje-

ningen. Her be-

gynder du med at 

åbne hjemmesi-

den 

www.assisi.dk. 

På den er der til 

venstre en menu med forskellige knapper. 

Tryk med musen på den knap der hedder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELVBETJEN 

Så kommer du en side hvor du kan logge 

ind ved at skrive din mailadresse og dit 

kodeord. 

Denne side ser sådan ud: 

Her udfylder du feltet ’Din e-mail’ og 

skriver dit kodeord i feltet nedenunder. 

Derefter trykker du på knappen ’Log ind’. 

Men nu har du jo første gang slet ikke 

noget kodeord. Har du ikke det, så gør du 

sådan. Udfyld feltet ’Din email’ og tryk 

 

Fig. 2. Vores facebookside 

Fig. 4. Log ind med e-mail og kodeord 

Fig. 3 
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så i stedet på knappen ’Jeg har glemt mit 

kodeord’ - så kommer der et kodeord til 

dig som e-mail. Se fig. 4. 

Der er jo også en tredje mulighed, nemlig 

at du slet ikke har opgivet os din mail-

adresse tidligere, og så dur den metode 

ikke. 

Så kommer du ind på denne måde 

(se fig. 5): 

Du udfylder felterne med ’Dit ef-

ternavn’ og ’Dit postnummer’ og 

trykker på knappen ’Log ind’.  

Når du så har logget ind og har 

skrevet din mailadresse på hjem-

mesiden, så kan du ikke mere gøre 

det på denne måde. Så skal du 

fremover benytte den første måde. 

Når du er logget ind enten med      

e-mail og kodeord eller med efter-

navn og postnummer, så kommer 

du ind på siden, hvor du kan se og 

ændre det, som er registreret om 

dig. (Se fig. 6) 

Her er lidt vejledning til denne side. 
1. Her har vi dit fornavn + evt. mellem-

navn og dit efternavn. 

2. Her kan de oplysninger anføres for 

den, som du evt. har et hussstands-

medlemskab sammen med. 

3. Der er plads til to telefonnumre 

- det kan være fastnet og mobil, 

eller telefon til de to personer i 

et husstandsmedlemsskab. Lige-

ledes kan to i et husstandsmed-

lemsskab anføre hver deres  

e-mail-adresse - i så fald vil 

blade og nyhedsbreve sendes til 

begge. 

4. Her kan du vælge, om du 

vil  have dit Nyt fra Assisi-

Kredsen via e-mail eller i trykt 

form med post. 

5. Tryk på knappen 

’Opdater’  for at gemme de ting, 

som du har ændret. Med knap-

pen ’Log af’ forlader du denne 

 side, og forhindrer andre i at 

 komme ind på den. 

 

Fig. 4. Få nyt kodeord 

Fig. 5. Log ind med efternavn og postnummer 
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Fig. 6. Her kan du ændre dine oplysninger 

7. Hvis du vil ændre dit kodeord, så 

 skriv det her - to gange ens - og 

 tryk på knappen ’Opdater kodeord’. 

8. I dette felt kan du til enhver tid se, 

om du skylder kontingent. I eksem-

plet her ses det, at der er betalt for 

2015 og 2016, men endnu ikke for 

2017. 

Der er sikkert stadig dem, som synes, at 

det er er lidt indviklet. Jamen, så minder 

jeg om, hvad jeg skrev i begyndelsen: 

Må vi få din mailadresse, så send en mail 

med dit navn og mailadresse. Og skriv, 

om du vil have bladet som mail eller i 

trykt form. Vi håber selvfølgeligt, at 

mange vælger mailudgaven, for så sparer 

kredsen penge - men det vigtigste er 

trods alt, at alle medlemmer modtager 

det, som sendes ud. 

!     
Kontingentrestance 

 

Bestyrelsen har besluttet frem-
over at slette medlemmer, som 
ikke har betalt deres kontin-
gent inden afslutningen på det 
år, som kontingentet vedrører. 
Har du ikke betalt for 2016 , er 
dette det sidste blad du modta-
ger 


