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OSTEOPOROSEFORENINGEN 

Medlemslogin på hjemmesiden - en guide 

 

 

 

Osteoporoseforeningen 

Landsforeningen mod knogleskørhed 



 

For at logge ind i medlemsområdet på Osteoporoseforeningens hjemmeside skal du være sikker på at vi har din mailadresse i vores 

medlemskartotek – mail da til os på info@osteoporose-f.dk eller ring på 8613 9111 mandag til torsdag mellem kl. 10 og 15 

Gå nu på Osteoporoseforeningens hjemmeside www.osteoporose-f.dk  

Klik her 

 

mailto:info@osteoporose-f.dk
http://www.osteoporose-f.dk/


 

Nu ser skærmen ud på denne måde – start med at klikke ”Genbestil Adgangskode” 

 



 

Nu bruger du den mailadresse, som du har opgivet til os, i mit tilfælde lene.v@xxxx.dk og klik Nulstil adgangskode 

 

xxxx 

mailto:lene.v@xxxx.dk


Nu har systemet sendt en mail til dig på den mailadresse du har opgivet. Derfor skal du gå i din mailboks nu. Det er i orden at lukke ned 

for Osteoporoseforeningens hjemmeside ned. 

 



Kig efter vores mail i din mailboks – ser du ikke mailen så kan den være gået i ”Uønsket post” eller ”Spam” – kig også der. 

Åben mailen fra Osteoporoseforeningen. 

 

 

 

 



Her er den åbne mail – klik på ” Nulstil adgangskode” – når du gør det åbner din computer automatisk Osteoporoseforeningens 

hjemmeside. 

 

 



Her er du igen på hjemmesiden – nu skal du finde på et kodeord, du kan huske og vil bruge. Skriv din kode første gang og gentag den i 

rubrikken nedenunder. Og klik ”Nulstil adgangskode” 

 



Nu er adgangskoden nulstillet – klik på Gå til login.  

 

 



Brug nu både din email-adresse og dit kodeord og klik Log ind 

 

 

xxx 



Nu er du kommet ind på medlemslogin, først på dine stamoplysninger, som du selv kan opdatere – de oplysninger du skriver går direkte i 

vores medlemskartotek. Din mail kan ikke ændres – der skal du kontakte os for ændring.   

Du kan se alle medlemsblade, videoer osv. Via menuen til venstre. 

Husk at logge ud.  

Rigtig god fornøjelse 

 

xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 


