
Husk lige 

1. maj demo og fest. 
Rådhuspladsen kl. 12. Tangkrogen kl. 16

Lille vejledning i brug af webstedet www.veteranselskabet.dk

Webstedet generelt
Webstedet er sat enkelt op. Klik dig frem gennem menupunkterne i højre 
margen. Den side, du er på, er markeret med navn på siden samt med rødt i 
margenen.

PÅ webstedet er der enkelte links til eksterne sider. Og links til relevante 
mailadresser i Veteranselskabet.

Følg med i Nyheder, Arrangementer mv. Kalender
"Hele webstedet er altid under forandring"!

Blog, galleri, kalender
Tre menupunkter fører til frem til 3 specielle aktiviteter, som åbner seperat i en 
ny tap eller på en ny side:

BLOG
(Menupunkt: Veteranhoveder på bloggen)
http://blog.veteranselskabet.dk/#category0
Her kan alt kommenteres og diskuteres. Hvis du ikke er logget ind, kan du læse 
indlæg og kommentarer. Synspunkter er indtil  videre indstilet som offentlige. 
Men kun hvis du er logget ind, kan du selv oprette indlæg og kommentarer. 
Hvis du ønsker et login, skal du have en invitation. Den får du fra webmesteren. 
Dernæst skal du klikke på et tilsendt link, oprette Email og Adgangskode. Og så 
er du kørende. Det er ikke svært.
Klik på webmaster@veteranselskabet.dk.

GALLERI
Menupunkt: Galleri for veteraner
http://veterangalleri.veteranselskabet.dk/#home
Ind til videre er alle album offentlige, uden login. 
Hvis du ønsker selv at kunne oprette album med relevante billeder, så skal du 
igen henvende dig til webmaster, og igen får du et (nyt) link, som gør oprettelse 
af din login mulig.
Klik på webmaster@veteranselskabet.dk.
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KALENDER
Menupunkt: 'Kalender login'
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/
calendar/render?tab%3Dwc%26pli%3D1&followup=http://www.google.com/calendar&scc=1

Giver dig overblik over evt. relevante fællesaktiviteter (med levende deltagelse 
eller konsum via storskærm). F. eks. 1. maj 2012, Aarhus. Eller sommerens 
store sportsbegivenheder, mv. I menupunktet Arrangementer kan du 
downloade fuldt program for 1. maj med tider, talere og musik.
Kalenderen er ikke offentlig. Menupunktet 'Kalender login' instruerer dig i, 
hvordan du enkelt kan logge ind.
(Når du er blevet logget ind, vil du kunne du ændre adgangskoden. LAD VÆRE 
MED DET!!! Tak.)

Med munter veteran-hilsen
;o) Jan Knus
webmaster

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render?tab%3Dwc%26pli%3D1&followup=http://www.google.com/calendar&scc=1
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render?tab%3Dwc%26pli%3D1&followup=http://www.google.com/calendar&scc=1
http://veteranselskabet.dk/arrangementer.html
mailto:webmaster@veteranselskabet.dk

