
 

 

Mails (grupper & betroede tjenere)  
SoV NA-danmark 
INDLEDNING 
Hermed information om de nye mailadresser til grupperne. 

 
Navngivning 
Alle adresserne er navngivet på formen: 
[områdeforkortelse].[bynavn].[gruppenavn]@nadanmark.dk eller 
(områdeforkortelse).(servicepost)@nadanmark.dk 

F.eks. sov.nykoebing.frihedsgruppen@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 mailadressen og den tilsendte/udleverede kode 

 
 
 

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

mailto:sov.nykoebing.frihedsgruppen@nadanmark.dk
mailto:ov.nykoebing.frihedsgruppen@nadanmark.dk


Bliv fri for reklamer og få masser af plads 
Webmail giver dig adgang til din mail fra enhver computer med internet og en 

almindelig web browser, f.eks. Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Tjek din 
mail på arbejdet, på ferien eller hvor du vil helt uden at installere et mailprogram på 

din computer 

 
Online kalender 

Webmai! hos One.com giver dig også en elektronisk kalender. Kalenderen giver dig 
nem adgang til at oprette aftaler og planlægge din dag. Du kan også udgive en 

kalender på en hjemmeside. 

 
Webmail med integreret adressebog 

Vedhjælp af den integrerede adressebog er du sikker på altid at have dine kontakter 
inden for rækkevidde. Så kan du altid få fat i de kontaktoplysninger, du skal bruge - 

uanset hvor du er 

Indtast dit visningsnavn for at bruge webmail: 

I Mandagsmødet. Odense  

 
 

 
 

• Webm.,lll(1) X + □ X 

httpsJ/mail.one.com/syd.odense.mandagsmoedet@nadanmark.dk/!NBOX/1/ 

 
 

,Q, Vellfommen ·1One.com !lll'et5mail 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
sov.sekretaer@nadanmark  har også alle koder så den ikke behøver ændres! 

 
 
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, 
Internetudvalget 

 
 
 
 

mailto:iu.formand@nadanmark.dk
mailto:sov.sekretaer@nadanmark


 

 

Servicepost E-mail 
Ordstyrer SoV sov.ordstyrer@nadanmark.dk 
Litteratur ansvarlig  sov.litteratur@nadanmark.dk 
Kasserer SoV sov.kasserer@nadanmark.dk 
Sekretær SoV sov.sekretaer@nadanmark.dk 
Web SoV sov.webansvarlig@nadanmark.dk 
OSR sov.osr@nadanmark.dk 
OSS sov.oss@nadanmark.dk 
Nyhedsbrev sov.nyhedsbrev@nadanmark.dk 
Helpline ansvarlig sov.helpline@nadanmark.dk 
Unitydagsformand sov.unitydag@nadanmark.dk 
  
Grupper  
De Frie Fugle sov.slagelse.defriefugle@nadanmark.dk 
Frihedens Forum sov.soroe.frihedensforum@nadanmark.dk 
Vita Nova sov.holbaek.vitanova@nadanmark.dk 
Livet som clean sov.holbaek.livetsomclean@nadanmark.dk 
Ungdoms NA sov.holbaek.ungemodet@nadanmark.dk 
Lørdagsgruppen sov.ringsted.loerdagsgruppen@nadanmark.dk 
En ny start sov.haslev.ennystart@nadanmark.dk 
Pejsemødet sov.roskilde.pejsemoedet@nadanmark.dk 
Sindsro sov.koege.sindsro@nadanmark.dk 
Næver Alone sov.naestved.naeveralone@nadanmark.dk 
Næver Alone sov.online.naeveralone@nadanmark.dk 
Tirsdagsfællesskabet tirsdagsfaellesskabet@gmail.com 
Styrkeoghåb sov.vordingborg.styrkeoghaab@nadanmark.dk 
Sydhavsøerne sov.nykoebing.sydhavsoerne@nadanmark.dk 
Frihedsgruppen sov.nykoebing.frihedsgruppen@nadanmark.dk 
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