
  

  

Gruppemails, Syddanmark  

Internetudvalget og OSK Syddanmark, oktober 2020  

INDLEDNING  

Hermed information om de nye mailadresser til grupperne i Syddanmark.  

Navngivning  

Alle adresserne er navngivet på formen:  

[områdeforkortelse].[bynavn].[gruppenavn]@nadanmark.dk  

F.eks. syd.odense.mandagsmoedet@nadanmark.dk  

ADGANG TIL WEBMAIL - FØRSTE LOGIN  

Find din gruppes mailadresse på listen nedenfor og gå ind på: https://login.one.com/mail Login med 

koden: NyMailSyd20!  

  

    

Visningsnavn  

Du vil blive spurgt om et visningsnavn - skriv noget, der er læseligt for almindeligt dødelige.  

https://login.one.com/mail


  

  

  

SKIFT PASSWORD  

Det er en eventuelt en idé at skifte password med det samme. Omvendt er der også fordele ved at alle 

har det samme - det må være op til den enkelte gruppe, hvad I beslutter.   

Det gøres ved at vælge Indstillinger i den grønne menu foroven og derefter vælge  

Kontoadministration i menuen i venstre side.  

  



  

  

GLEMT PASSWORD  

Hvis I glemmer adgangskoden er det ikke en katastrofe - send en mail til Internetudvalget på 

iu.formand@nadanmark.dk, så nulstiller vi adgangskoden.  

OPLYSNINGER TIL OPSÆTNING I MAILPROGRAM  

For at sætte mailen op i et mailprogram eller på en telefon, skal du (måske) bruge følgende oplysninger. 

Hvis du bliver spurgt om du vil bruge IMAP eller POP3, så vælg IMAP!  

Server til indgående post:  

IMAP-server: imap.one.com  

IMAP-port: 993  

Server til udgående post:  

SMTP-server: send.one.com SMTP-port:

 465  

HVIS DET DRILLER ..  

.. så tag fat i Internetudvalget - vi er her for at tjene jer.  

  

I kærlig service,  

Dorthe, Ordstyrer OSK Syddanmark og Jonas, 

Internetudvalget  

    
LISTE OVER OPRETTEDE ADRESSER  

Adresserne ordnet efter by syd.esbjerg.howandwhy@nadanmark.dk 

syd.esbjerg.haabet@nadanmark.dk 

syd.esbjerg.detlillemirakel@nadanmark.dk 

syd.esbjerg.survivor@nadanmark.dk syd.esbjerg.livingclean@nadanmark.dk 

syd.esbjerg.sammenkanvi@nadanmark.dk 

syd.fredericia.mandagsmoedet@nadanmark.dk 

syd.fredericia.banebryderne@nadanmark.dk 

syd.fredericia.mandemoede@nadanmark.dk 

syd.fredericia.bareforidag@nadanmark.dk 

syd.fredericia.weekendoghvasaa@nadanmark.dk 

syd.haderslev.moensterbryderne@nadanmark.dk 

syd.haderslev.soendagsmoedet@nadanmark.dk 

mailto:iu.formand@nadanmark.dk


  

  

syd.middelfart.lillebaeltsgruppen@nadanmark.dk 

syd.odense.mandagsmoedet@nadanmark.dk 

syd.odense.bareforidag@nadanmark.dk syd.odense.femina@nadanmark.dk 

syd.odense.stepbystep@nadanmark.dk syd.odense.haabet@nadanmark.dk 

syd.odense.askepot@nadanmark.dk 

syd.odense.hakunamatata@nadanmark.dk 

syd.varde.traditionentro@nadanmark.dk 

syd.vejle.keepitsimple@nadanmark.dk 

syd.svendborg.svendborggruppen@nadanmark.dk 

syd.soenderborg.vikingerne@nadanmark.dk 

syd.soenderborg.torsdagsgruppen@nadanmark.dk 

syd.aabenraa.sammenkanvi@nadanmark.dk  

Adresserne skrevet sammen, så de kan kopieres ind som modtagere  

syd.esbjerg.howandwhy@nadanmark.dk; syd.esbjerg.haabet@nadanmark.dk; syd.esbjerg.detlillemirakel@nadanmark.dk; 
syd.esbjerg.survivor@nadanmark.dk; syd.esbjerg.livingclean@nadanmark.dk; syd.esbjerg.sammenkanvi@nadanmark.dk; 
syd.fredericia.mandagsmoedet@nadanmark.dk; syd.fredericia.banebryderne@nadanmark.dk; 
syd.fredericia.mandemoede@nadanmark.dk; syd.fredericia.bareforidag@nadanmark.dk; 
syd.fredericia.weekendoghvasaa@nadanmark.dk; syd.haderslev.moensterbryderne@nadanmark.dk; 
syd.haderslev.soendagsmoedet@nadanmark.dk; syd.middelfart.lillebaeltsgruppen@nadanmark.dk; 
syd.odense.mandagsmoedet@nadanmark.dk; syd.odense.bareforidag@nadanmark.dk;  
syd.odense.femina@nadanmark.dk; syd.odense.stepbystep@nadanmark.dk; syd.odense.haabet@nadanmark.dk; 
syd.odense.askepot@nadanmark.dk; syd.odense.hakunamatata@nadanmark.dk; syd.varde.traditionentro@nadanmark.dk; 
syd.vejle.keepitsimple@nadanmark.dk; syd.svendborg.svendborggruppen@nadanmark.dk; 
syd.soenderborg.vikingerne@nadanmark.dk; syd.soenderborg.torsdagsgruppen@nadanmark.dk; 
syd.aabenraa.sammenkanvi@nadanmark.dk  

  


