
Udkast til nyhedsbrev til jeres medlemmer

Få vores nyheder, og aktiviteter ned i din lomme med app’en - “Landsbylivet”

Der er kommet et landsbyforum i Lejre som vedrører alle byer i kommunen og vi har fået
oprettet vores bylaug i dette forum. Dette giver os mulighed for at oprette nyheder og
aktiviteter,  som du så kan læse og se på en mobil app som hedder “Landsbylivet”.

Landsby forummet formål er at tilbyde os som bylaug en række værktøjer og at bringe
byerne tættere sammen gennem vidensdeling og lettere tilgængelighed. VI har valgt at
bruge disse værktøjer i forbindelse med vores arbejde i bylauget

Forummet giver os også mulighed for at få en gratis hjemmeside til vores bylaug. På
hjemmesiden kan du læse om byen og om bylauget. Du vil kunne finde de seneste nyheder,
en aktivitetskalender samt kontaktinformationer til bylauget. Vores hjemmeside kan tilgås via
denne webadresse: https://[jeres-hjemmeside].dk

Vi vil begynde at sende nyheder og beskeder ud til jer via disse nye værktøjer og vi vil
oprette alle vores aktiviteter der. Alt dette vil bliver tilgængeligt for dig enten via vores nye
hjemmeside eller via en mobil app som hedder “Landsbylivet”

Hvad gør jeg nu?

For at læse vores nyheder, beskeder og se vores kalender, skal du
installer app’en på din mobil. Du finde app’en på AppStore ved at søge
på “Landsbylivet”. App’en er kendetegnet ved logoet her til højre

Når app’en er installeret og den er starter, skal du trykke på “Mine steder”. Her vælger du
“Lejre” som kommune, og derefter vælger du vores by. Du kan godt vælge flere byer, hvis du
ønsker det. Klik derefter på “byen” for at sætte op, hvad man ønsker at modtag af
information og for at tilvælge vores forening. Vælg vores bylaug til og tryk derefter ind på
vores bylaug.

Vi har oprettet en række aktuelle emner i vores bylaug. I opsætning af bylauget har du
mulighed for at til- og fravælge disse emner. Hvis du tilvælger et emne, vil du modtag en
besked, når der er nyt at fortælle om emnet. Beskeden vil komme som en notifikation til din
telefon og du vil kunne læse den i “Mine beskeder”.

Når du har sat alt op, så klik ud af opsætning og tilbage til startsiden. Herfra kan du tilgå dine
nyheder, kalender og beskeder.

Som bruger af “Lejresbyer.dk” kan du også selv oprette aktiviteter i din eller andre byer. det
kunne være udstilling, lokale events, loppemarked m.m.  Man opretter blot en profil og
derefter sin aktivitet. Alle har også mulighed for at del viden, ved at lave et indlæg på et af de
aktuelle emner, som er tilgængelig på “vidensdeling siden”.



Hvis du vil vide mere om Lejres landsforum kan du besøg siden her - https://lejresbyer.dk
Har du spørgsmål eller andet så kontakt os.


