
1. allelevs.net 

2. allingåbros.net 

3. allingaabros.net 

4. anholts.net 

5. assentofts.net 

6. aunings.net 

7. balle.djurs.net 

8. boennerups.net 

9. boevl.dk 

10. byens.net 

11. bønnerups.net 

12. diirwb.dk 

13. diirwb.net 

14. djurs.net 

15. djurs-domaenerne.dk 

16. djurserhverv.net 

17. djurskalenderen.dk 

18. djursland-institute.net 

19. djurslandliv.dk 

20. djurslands.net 

21. djurslandsarkivet.dk 

22. djurslandsliv.dk 

23. djurslands-

oplysningsforbund.dk 

24. djurslandsportalen.dk 

25. djurslands-portalen.dk 

26. djursland-wireless.net 

27. djursnet.com 

28. djursneterhverv.dk 

29. dråbys.net 

30. draabys.net 

31. durups.net 

32. e9s.net 

33. ebeltoftportalen.dk 

34. ebeltofts.net 

35. emmelevs.net 

36. enslevs.net 

37. fannerups.net 

38. fjellerups.net 

39. fladstrups.net 

40. folkenet.dk 

41. freifunknet.dk 

42. frilands.net 

43. ginnerups.net 

44. gjerrilds.net 

45. gjesings.net 

46. glatveds.net 

47. glesborgs.net 

48. global-festival.dk 

49. grenaanet.dk 

50. grenaaportalen.dk 

51. grenås.net 

52. grenaas.net 

53. grenaasnet.dk 

54. hallings.net 

55. hammelevs.net 

56. havnens.net 

57. hee.dk 

58. hemmeds.net 

59. hernings.net 

60. hoeds.net 

61. hoernings.net 

62. holmesnet.dk 

63. holstebros.net 

64. homås.net 

65. homaas.net 

66. hornslets.net 

67. hvingels.net 

68. hyllesteds.net 

69. hørnings.net 

70. ikasts.net 

71. internationalinstitute.dk 

72. international-institute.dk 

73. international-institute.net 

74. internationalt-institut.dk 

75. karlbys.net 

76. kastbjergs.net 

77. knebels.net 

78. koeds.net 

79. kolinds.net 

80. kulturdjursland.dk 

81. kultursyddjurs.dk 

82. landscapenet.eu 

83. landscapenet.org 

84. landskab.net 

85. landskabs.net 

86. landskabsnet.dk 

87. liltveds.net 

88. limesnet.dk 

89. lyngbys.net 

90. lynhurtigt.net 

91. lynhurtigtnet.dk 

92. midtdjurslands.net 

93. midtdjursportalen.dk 

94. midtjyllands.net 

95. moerkes.net 

96. mørkes.net 

97. networkingdjursland.dk 

98. networking-djursland.dk 

99. nimtoftes.net 

100.nissernes.net 

101.noedagers.net 

102.noeragers.net 

103.noerre-djurs.net 

104.noerredjursportalen.dk 

105.norddjurs.net 

106.norddjurskalenderen.dk 

107.norddjurslands.net 

108.norddjursportalen.dk 

109.nordjyllands.net 

110.nr-djurs.net 

111.nr-djursportalen.dk 

112.nødagers.net 

113.nøragers.net 

114.oersteds.net 

115.oerums.net 

116.oestdjurs.net 

117.oestdjurslands.net 

118.oesterallings.net 

119.oestjyllands.net 

120.oplevdjursland.dk 

121.oplevsyddjurs.dk 

122.pederstrups.net 

123.pindstrups.net 

124.portmondo.com 

125.portmondo.dk 

126.portmondo.eu 

127.ramtens.net 

128.revns.net 

129.rimsoes.net 

130.rimsøs.net 

131.ringkobings.net 

132.roendeportalen.dk 

133.roendes.net 

134.rosenholmportalen.dk 

135.rosenholms.net 

136.rosmus.djurs.net 

137.rougsoeportalen.dk 

138.rougsoes.net 

139.rural-broadband.net 

140.ryomgårds.net 

141.ryomgaards.net 

142.ryoms.net 

143.samsoes.net 

144.samtid.dk 

145.sangstrups.net 

146.silkeborgs.net 

147.skindbjergs.net 

148.soenderhaldportalen.dk 

149.soenderhalds.net 

150.soenderjyllands.net 

151.stenvads.net 

152.syddjurslands.net 

153.syddjursliv.dk 

154.sydjyllands.net 

155.syddjursportalen.dk 

156.theempirestrikesback.dk 

157.thorsoes.net 

158.thorsøs.net 

159.tirstrups.net 

160.toesernes.net 

161.toestrups.net 

162.tolstrups.net 

163.trustrups.net 

164.taarups.net 

165.uggelhuses.net 

166.unges.net 

167.uv.boevl.dk 

168.veggerslevs.net 

169.vejlbys.net 

170.vembs.net 

171.vestdjurs.net 

172.vestdjurslands.net 

173.vestdjursnet.dk 

174.vestjyllands.net 

175.vidensfabrikken.dk 

176.vivilds.net 

177.voers.net 

178.voldbys.net 

179.voldums.net 

180.vrinners.net 

181.wireless-rural.net 

182.world-wireless.net 

183.ørsteds.net 

184.ørums.net 

185.østerallings.net 

186.aalsoes.net 

187.ålsrodes.net 

188.aalsrodes.net 

189.ålsøs.net 

190.aastrups.net 

DJURSLAND’s 
by- og landsbyportaler 

- fra gade-spejle til egns-spejle - 

Direkte kontakt 

Kontakt, tilmelding og support på telefon: 60 250 001 
Hverdage mellem kl. 10 og 15 
Lørdage og søndage mellem kl. 13 og 14 
E-mail: kontakt@boevl.dk 

Tovholder: Bjarke Nielsen,  tlf.: 60 250 001 
E-mail: Bjarke@DjurslandS.net 

Administration 

Djurs-domaenerne.dk 

Djurslandsportalen.dk 

Djurslands-Oplysningsforbund.dk 

Computer-Bøvl-værkstedet (Boevl.dk) 

 

c/o Bjarke Nielsen  

Glesborg Kærvej 46

8585 Glesborg

Djurs-domænerne.dk Djurslands Oplysningsforbund 

�  

På et ukommercielt og almennyttigt grundlag sikrer 
Djurs-domænerne, med Djurslandsportalen.dk, som en 
koordinerende ramme for alle Djursland’s lokale by- og 
landsbyportaler, et alsidigt og lettilgængeligt samlet 
"kommunikations-spejl" på Internettet, af alle former 
for aktiviteter i hele samfundet på Djursland. 

Lokale ildsjæle, fra alle tilværelsens områder, inviteres 
til at varetage deres egen bys- eller landsbys portal, 
med alsidige nyheder, aktivitetskalender og links til 
lokale foreninger, institutioner og virksomheder osv. 

Djurs-domænernes lokale Internet domænenavne stil-
les frit til rådighed, og kurser i portal drift og nyheds-
formidling tilbydes af Djurslands Oplysningsforbund. 

Opdateret d. 21.12.2009 

Djurs-domænerne samarbejder med Djurslands Oplys-
ningsforbund om afholdelse af kurser dels i drift af 
egen bys- eller landsbys portal, og dels i nyhedsfor-
midling via sådanne, - som integrerede funktioner i 
Djurslandportalen.dk 
 

Drift af egen bys– eller landsbys Internet-portal 

Giv dit lokalsamfund et elektronisk net-forsamlingshus. 

Kursusstart: uge 2, lige efter nytår, Ebeltoft + Grenaa. 
 

Nyhedsformidling via egen by- eller landsbyportal 

Lær at samle, formulere, illustrere og udgive alsidige 
nyheder. 

Kursusstart: uge 2, lige efter nytår, Ebeltoft + Grenaa. 
 

Hvert kursus består af 10 møder á 3 lektioner. Delta-
gerbetaling er 450 kr. (15 kr./lektion). Man kan med-
bringe egen computer eller låne en på stedet. 

Tilmelding forud er påkrævet . . . 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Djurs-domænerne, Djurslandsportalen.dk og Djurs-
lands Oplysningsforbund samvirker gennem det ukom-
mercielle og almennyttige "Networking Djursland II"-
projekt, som varetages af Institut for Trådløst Bred-

60 250 001



Djurs-domaenerne.dk stiller 
sine djurs-domæner frit til 
rådighed for alle som vil sam-
arbejde om at give Djursland 
dette alsidige, velkoordinere-
de og lettilgængelige samlede 
kommunikations-spejl på In-
ternettet af alle former for 
aktiviteter i hele samfundet 
på Djursland. 

Landsbyportaler med alsi-
dige nyheder og lokale ak-
tivitetskalendere m.v., lin-
kes i Djurslands-portalen’s 
menu-system. Denne fæl-
les portal vil ikke blot rum-
me alle Djurs-domænernes 
egne sider, men vil linke til 
alt af relevans for borgere 
på Djursland. 

< Norddjurs 

Egnsportaler > 

Landsbyportaler > 

Foreninger > 

Institutioner > 

Virksomheder > 

Aktivitetskalender > 

Egnsnet > 

Egnsportaler > 

NorddjursPortalen.dk 

Norddjurs.dk 

GrenaaPortalen.dk 

Nr-DjursPortalen.dk 

RougsoePortalen.dk 

SoenderhaldPortalen.dk 

Landsbyportaler > 

Anholt.dk 
Boennerup.dk 

Gjerrild.dk 

Hemmed.dk 

Oersteds.net 

Trustrup-lyngby.dk 

Uggelhuse.dk 

Veggerslev.dk 

Aalsrode.com 

Eksempler på brug af menuer: 
 

Når musen peges på < Norddjurs 
udfoldes flg. menu: 

Når man peger på Egnsportaler > 
får man denne liste at vælge fra: 

Hvis man i stedet peger på linjen 
Landsbyportaler > fås flg. liste: 

Når man peger på Syddjurs > 
udfoldes en menu med samme 
kategorier som når man peger 
på < Norddjurs. 

Listerne under Egnsportaler > 
og under Landsbyportaler > i 
menuen for Syddjurs > har 
naturligvis et andet indhold 
end i menuen for < Norddjurs. 

Det samme gælder for listerne 
under Foreninger >, Institutio-
ner > og Virksomheder > 
samt Aktivitetskalender > 

Hensigten er at man gennem 
en ensartet letforståelig me-
nu-struktur, der følger med 
hvor end man ”går hen”, kan 
finde alt med relevans for 
Djursland, - uanset om man 
går ind på Djurslandsportalens 
regionalniveau eller f.eks. på 
Grenaaportalens egnsniveau. 

En hjemmeside med Djurs-
lands-relevans som ikke øn-
skes tilpasset den fælles uni-
verselle menu, linkes blot på 
det logiske sted i menuen, så 
siden ved klik kommer frem i 
sit eget vindue, - således at 
det vindue man kom fra, for-
bliver i baggrunden, og giver 
fortsat adgang  til den univer-
selle menu og dens alsidige 
Djurslands muligheder. 

Når en gruppe lokale vil opret-
te f.eks. en landsbyportal ba-
seret på et af Djurs-domæner-
nes domænenavne (se omstå-
ende) giver Servergruppen 
plads hertil på Djurslands-
serverne, og man får som 
udgangspunkt udleveret et 
tilpasset portalhoved med den 
universelle Djurslands-menu. 
Sidens indhold og øvrige me-
nuer står man herefter selv 
for, men der gives god vejled-
ning på kurserne under Djurs-
lands Oplysningsforbund. >>> 


