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2. HALVÅR – 2022 - 7-14 uger – START UGE 34 og UGE 43
MELLEMUGER – Uge 41 og ferie uge 42

Ældre hjælper Ældre – Odense
Datast. 1

Mandag

09.00-11.20

Reserveret

11.30-13.50

Reserveret

14.00-16.20

Find dine aner – uge 34
Find dine aner – uge 43

Datast. 2

09.00-11.20
11.30-13.50
14.00-16.20

Mandag
Fotobogen - CEWE 1 - uge 34
Fotobogen - CEWE 5 – uge 43
Fotobogen - CEWE 2 - uge 34
Fotobogen - CEWE 6 – uge 43
Fotobogen - CEWE 3 - uge 34
Fotobogen - CEWE 7 – uge 43
Mandag

Datast, 3

Tirsdag

Onsdag

Microsoft office Workshop
uge 34
uge 43
SmartTV – uge 34
SmartTV – uge 43

Billedhåndtering - uge 34
Billedhåndtering - uge 43

Tirsdag
Windows 10 – niv. 1 - uge 34
Windows 10 – niv. 2 - uge 43

Onsdag
Billedbehandling med Gimp
gratis billedbehandlingsprogram

Windows 11 – niv. 1 - uge 34
Windows 11 – niv. 2 - uge 43

CEWE fotokalender – 4 uger
Uge 38-41 / 43-46 / 47-50
Tirsdag

Torsdag
Workshop
billedbehandling
uge 34

Torsdag

Fredag

Hjemmeside design
WordPress uge 34 og 43
Onsdag

Torsdag

Microsoft office Workshop
uge 34 – uge 43

Fotobogen - CEWE – uge 34
Fotobogen - CEWE – uge 43

IPAD II - uge 34 –
IPAD II/III – uge 43

Reserveret

11.30-13.50

Reserveret

Windows 10 – niv. 1 - uge 34
Windows 10 – niv. 2 - uge 43

IPAD III - uge 34 –

Bliv dus med din MAC
Bliv dus med din MAC –
Uge 34 og 43

14.00-16.20

Fotobogen - CEWE 4 - uge 34
Fotobogen - CEWE 9 – uge 43

Ipad – Iphone niv. 1– uge 34
Ipad – Iphone niv. 1– uge 43

Tirsdag

Fredag
Billed og videoredigering
uge 34
Android uge 43
Windows 11 – niv 1
Windows 11 – niv 2 –
Uge 34 og 43

Reserveret

09.00-11.20

Mandag

13-06-2022

Fredag
Ipad – Iphone niv. 1–
Ipad – Iphone niv. 1–
Uge 34 og 43

Chrome Book – uge 43

Onsdag
10.00-12.20 – 7 gange
Meridianlære – uge 34
Meridianlære – uge 43

Torsdag

Fredag

10.00-11.00 – 10 gange
Meditation – uge 36

”hjælp til din festsangopsætning/invitationer o.m.a.” som Workshop/individuel – send tilmelding@aehae.dk og vi kontakter dig.

Der vil løbende komme nye spændende kursustilbud, så følge med på hjemmmesiden

Billedbehandling med gratis Gimp
billedbehandlingsprogram
KURSUSBESKRIVELSE
Antal

4-6 deltagere

Varighed

14 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At få kendskab til forskellige billedbehandlings
muligheder med programmet Gimp

Indhold

Billedbehandling med programmet Gimp
• Oprette skæve motiver
• Ændre billedstørrelse
• Kopiere elementer fra et billede til et andet
• Ændre baggrund i et billede (Fritlægning)
• Arbejde med billeder i flere lag
• Gemme billeder i forskellige formater
• Lav tekst til billeder med Logos
• Tekst på billede, filtre og lag
• Indsæt tekst direkte på et billede
• med meget mere

Du skal have en computer bærbar eller stationær med
Forudsætninger Windows 10/11, have en god fornemmelse for brugen af

en PC samt være en habil PC-bruger. Eventuelt have
deltaget i 7 ugers kurset - Nem Billede & Video redigering.
Du må gerne medbringe din egen PC med opdateret
Windows 10/11. (husk diverse ledninger/lader).
Det er muligt at følge undervisningen på foreningens PC’er.
Der vil i undervisningen primært blive anvendt filer
udleveret i forbindelse med kursusstart, men du er
velkommen til at medbringe egne billeder.

Side 4

KURSUSBESKRIVELSE

BILLEDBEHANDLING
WORKSHOP

Antal

4-6 deltagere

Varighed

14 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At arbejde med forskellige billedbehandlings
muligheder

Indhold

- Arbejde selvstendigt med mulighed for hjælp
med egne billeder i gratisprogrammer
- Billedbehandling med programmet Gimp
- Google Fotos
- Windows 10/11 billeder
- Lave film af udvalgte billeder med musik i
Windows 10/11 billeder.
- Arbejde med billeder m.m. i egne programmer
på egen PC

Forudsætninger

Du skal være rutineret IT bruger
Du skal have en computer bærbar eller stationær
med Windows 10/11, samt have en god
fornemmelse for brugen af en PC.

side - 5

10-06-2022

Kursusbeskrivelse
Billede og Video redigering.
Antal

4 - 6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause.

Formål

Ved at benytte programmet ”Billeder” i Windows 10 eller 11
samt ”Google foto” skal vi redigere billeder og videoer på en
simplere og enklere måde. Resultatet bliver ikke så avanceret
som med de specialiserede programmer, men er mere end
tilstrækkeligt for langt de fleste af os og meget hurtigere.

Indhold

Vi skal lære at overfører billeder og videoer fra kameraer samt
smartphone/tablets og til Pc’en.
I forløbet benytter vi også flere andre gratis billederedigerings programmer, der kan hjælpe os med og lette
redigeringsarbejdet af vore billeder.
Vi gennemgår og prøver de mange muligheder Windows 10
og Windows 11 ”Billeder” appen tilbyder. Det bliver også
gennemgået og prøvet hvordan OneDrive og ”Billeder” appen
kan arbejde sammen.
Vi skal redigere fotos og videoer med ”Billeder” appen og vi
skal lave en film bestående af både billeder og videoer. Der
skal også sættes lyd og tekster til filmen, inden den er færdig.
Programmet ”Google Fotos” tages i brug og funktionerne
gennemgås. Vi skal se på hvordan man henter billeder til
programmet og opretter albums samt deler med andre.
Vi gennemgår også hvad dit kamera har gemt i billedets
metadata (EXIF-afsnit). Vi ser også på hvordan du kan ændre
og tilføje/slette i disse data.

Forudsat:

At du er fortrolig med brugen af en Windows 10/11 PC, samt
har nogle billeder og videoer du vil have redigeret.

Du kan medbringe din egen PC eller benytte foreningens Windows PC.

Side - 6

10-06-2022

Kursusbeskrivelse

Billedhåndtering

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause.

Formål

Lære at holde styr på dine billeder

Indhold

At overføre billeder fra kamera til pc via stifinder eller
Windows 10/11
• At organisere billeder i mapper
• Lave enkle justeringer – røde øjne – beskæring
• Sende billeder med e-mail
• Gemme på USB/ekstern harddisk
• Vejledningen foregår primært som workshop så de
enkelte deltagers behov tilgodeses.

Forudsætninger

Godt kendskab til brugen af PC/WIN 10/11

Medbring

Du skal medbringe dit camera og eller smartphone og også
gerne egen PC, samt oplader, ledning til overførsel mellem pc
og den enhed der skal flyttes fra.
Medbring også brugernavn samt adgangskoder til Appel-Id,
e-mail m.m.
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Kursusbeskrivelse

Bliv dus med din Mac

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause.

Formål

At lære kursisterne alt om de grundlæggende
funktioner på en Mac, således at man bliver en
sikker Mac-bruger

Indhold

Der vil blive arbejdet med
- Skrivebordet, Menulinje, Spotlight og Dock
- Finder
- Safari – indstillinger, sikkerhed, dele mv.
- Mail – indstillinger, sende, modtage, signatur og
mapper
- Kontakter
- Kalender
- Noter
- Systemindstillinger
- Fotos
- iCloud

Forudsætninger

Der kræves ingen forudgående kendskab til en Mac

Der arbejdes på egen Mac computer. Modellen skal være fra senest
2016.
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Kursusbeskrivelse

Kalender - CEWE

Antal

4-6 deltagere

U-tid

4 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause – pris 175.00

Formål

At få fremstillet en kalender med f.eks. billeder fra
børn, børnebørn, årets gang.

Indhold

Forudsætninger

Der arbejdes med:
- CEWE-kalender
- Oprettelse af projekt
- Størrelse og indbindingskvalitet.
- Sortering og opdeling af dine fotos
- Hente billeder fra fotoapparat, telefon
eller din pc.
- Gamle papirbilleder, der scannes til digitale
billeder
- Rammer og baggrunde
- Indsætte tekster
- Færdiggørelse og produktion af bogen
Kendskab til mappestruktur.
Du arbejder på vores Pc’er på en USB, så du har
mulighed for at arbejde hjemme på din egen Pc.
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Kursusbeskrivelse

ChromeBook

Antal

4-6 deltagere

U-tid

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At introducere- og udbygge deltagernes kendskab til
ChromeBook/Chrome OS.

Målgruppe

Indhold

Forudsætninger

• PC-brugere, der overvejer køb af en ny bærbar PC og
finder Windows 10 for uoverskuelig og teknisk
krævende.
• Smartphone- og tablet brugere (m Android styresystem)
der ønsker en større skærm og fast tastatur.
• Windows brugere, der hovedsagelig bruger PC'en til at
gå på internettet via Chrome WEBbrowseren - eller
andre WEBbrowsere.
Der arbejdes med:
• Hvad er ChromeBook/Chrome OS.
• Chrome OS sammenlignet med Windows 10 og Android.
• Brug af Chrome WEBbrowser.
• Installation og brug af Apps fra Google Webshops.
• Deltagernes ønsker…
Interesse for at udnytte internettets mange muligheder.
ChromeBook kræver en internetforbindelse.
Du skal medbringe din egen ChromeBook.

En ChromeBook er en bærbar PC, hvor styresystemet er Chrome OS - et
alternativ til Windows 10 (og Mac OS).
Chrome OS er et enklere, hurtigere og sikrere styresystem end Windows 10
og er derfor velegnet til den "lette" PC-bruger.
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KURSUSBESKRIVELSE

Find dine aner

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At komme i gang med at finde oplysninger om dig
og din slægt – dine aner.

Indhold

- Hvordan kan man anvende den elektroniske
teknik på computeren
- Hvad ligger der i kirkebøgerne
- Materiale fra Rigsarkivet, om dig og din slægt
- Hvordan kan man bruge folketællinger
- Hvilke arkiver kan man have glæde af
- Materialet gemmer vi i dokumenter

Forudsætninger

Du må anvende din egen pc hvis den har Windows
10 eller du kan arbejde på vores pc’er
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10-06-2022

Kursusbeskrivelse

Fotobogen - CEWE

Antal

4-6 deltagere

U-tid

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At få fremstillet en fotobog med f.eks. billeder fra
en fest, en ferie eller som gave til en konfirmation.

Indhold

Forudsætninger

Der arbejdes med:
- CEWE fotobogen
- Oprettelse af fotobogs projekt
- Størrelse og indbindingskvalitet.
- Sortering og opdeling af dine fotos
- Flytning af billeder fra fotoapparat, telefon eller
din pc.
- Gamle papirbilleder, der scannes til digitale
billeder
- Hvor mange sider skal bogen være på
- Opbygning af de forskellige sider med skiftende
antal billeder
- Rammer og baggrunde
- Indsætte tekster
- Færdiggørelse og produktion af bogen
Kendskab til mappestruktur.
Du arbejder på vores Pc’er på en USB, så du har
mulighed for at arbejde hjemme på din egen Pc.
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Kursusbeskrivelse
Fra fotoalbum/dias & smartphone til Google foto
Digitaliser dine gamle fotos og få styr på din fotosamling

Antal:

4 - 6 deltagere

Varighed: 2 x 7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause. - Pris 2 x 250 kr.
Formål:

Mange af os har en fotosamling der består af både papirfoto,
negativer, dias samt foto taget med et digitalt kamera eller smartphone. Vi skal på kurset lære hvordan man kan ordne denne
blandede fotosamling i et velordnet system, der nemt kan deles
med og vises for andre.

Indhold:

Vi skal lærer at overfører billeder fra smartphone/tablets og
kameraer til Pc’en.
På kurset lære du og prøver, hvordan du kan digitalisere din gamle
analoge fotosamling og gemme den sammen med dine øvrige
digitale billeder.
Vi skal redigere fotos og videoer med Windows ”Billeder” appen
og vi skal lave en færdig film bestående af billeder og videoer. Der
skal også sættes lyd og tekster til filmen, inden den er færdig.
I forløbet benytter vi også flere andre gratis billede redigerings
programmer, der kan hjælpe med og lette redigeringsarbejdet af
vores billeder.
Vi gennemgår også hvad dit kamera eller digitaliseringsudstyr
har gemt i billedets metadata (EXIF-afsnit). Vi skal også lære
hvordan du kan ændre og tilføje/slette i disse data. Exif dataene er
meget vigtige, da det er dem der styrer hvordan billederne sorteres
og vises i ”Google Fotos”, ”OneDrive” og lignende galleri apps.
Billederne overføres til ”Google Foto” hvor de automatisk ordnes
efter en tidslinje hvor de nyeste billeder ligger først og de ældste
sidst. Udvalgte billeder kan samles i album, der nemt kan deles
med andre.
Programmet ”Google Fotos” tages i brug og funktionerne
gennemgås. Vi skal se på hvordan man henter billeder til programmet og opretter albums samt deler med andre. Vi skal også se på,
og prøve, de rigtig gode redigeringsmuligheder programmet har.

Forudsat: At du er fortrolig med brugen af en Windows 10/11 PC, samt har en
blandet fotosamling du vil have digitaliseret og redigeret.

Du kan medbringe din egen PC eller benytte foreningens Windows PC.

Side - 13
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Kursusbeskrivelse
Fra smalfilm, tape & smartphone til YouTube

Digitaliser dine gamle analoge film og tape og få styr på din samling.

Antal:

4 - 6 deltagere

Varighed:

2 x 7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause. - Pris 2 x 250 kr.

Formål:

Mange af os har en filmsamling der består af både 8 mm smalfilm,
VHS-tape, samt tape taget med et analogt eller digitalt video
kamera eller en smartphone. Vi skal på kurset lære hvordan man
kan samle denne blandede filmskat med mange familieminder, i et
velordnet system, der nemt kan deles med og vises for andre.

Indhold:

Vi skal lærer at overfører videoer og billeder fra smartphone,
tablets og kameraer til Pc’en.
På kurset lære du, og prøver, hvordan du kan digitalisere din
gamle analoge filmsamling og gemme den sammen med dine
øvrige digitale videoer af nyere dato.
Efter digitaliseringen af de analoge medier, starter vi videoredigeringen med Windows programmet ”Billeder”. Vi skal lave en
film bestående af både fotos og videoer. Der skal også sættes lyd
og tekster til filmen, inden den er færdig.
Efter introduktionen til videoredigering, med appen ”Billeder”,
fortsætter vi videoredigeringen med et mere avanceret redigerings
værktøj ”AVS4YOU”. Her skal vi redigere med nogle af de mere
avancerede funktioner som programmet indeholder.
Vi skal gennemgå de forskellige formater (container) som en
video kan gemmes i. Vi skal også se på hvordan man kan
konvertere en video fra et format til et andet.
Vi gennemgår også hvad dit kamera eller digitaliseringsudstyr
har gemt i billedets metadata (EXIF-afsnit). Vi skal også lære
hvordan du kan ændre og tilføje/slette i disse data.
Programmet ”YouTube” tages i brug og funktionerne gennemgås. Vi skal se på hvordan man henter videoer til programmet
samt deler med andre. Vi skal også se på, og prøve, de rigtig gode
redigeringsmuligheder programmet har for videoer. Vi ser også på
hvordan man, fra YouTube, kan dele sine videoer med andre.

Forudsat:

At du er fortrolig med brugen af en Windows 10/11 PC, samt har
en blandet filmsamling du vil have digitaliseret og redigeret.

Du kan medbringe din egen PC eller benytte foreningens Windows PC.
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Kursusbeskrivelse

Hjemmeside med WordPress

Antal

4 - 6 deltagere

U-tid

7 uger a’ 2 timer og 20 min incl. Pause.

Formål

Dette WordPress kursus er en grundlæggende
indføring i brugen af WordPress.
Kurset er for dig, der gerne vil arbejde med en
hjemmeside, og gerne vil have en grundlæggende
introduktion, så du har styr på det vigtigste.
Det er bedst at have en ide til en hjemmeside.

Indhold

I løbet af kurset gennemgås bl.a.:
 Introduktion til og installation af WordPress på
egen computer
 Gennemgang af kontrolpanelet
 Hvad er plugins og hvad kan de bruges til
 Backup af indhold ved brug af plugin
 Oprettelse af nye sider og undersider
 Gennemgang af de vigtigste sidekomponenter
 Oprettelse og tilpasning af menuer
 Brugeroprettelse og brugerrettigheder
 Redigering og formatering af indhold
 Indsættelse af billeder og video
 Opsætning af WordPress på webhotel

Forudsætninger

Erfaren PC-bruger. Du kan medbringe din egen PC
eller benytte foreningens Windows PC.

Side 15

10-06-2022

Kursusbeskrivelse

iPad - iPhone – niv. 1

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner på
en iPad / iPhone

Indhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forudsætninger

Introduktion af IPad’ens opbygning
Hjemskærm, hjemknap, Dock og søgefunktioner på
iPad’en
Symboler, man kan se på iPad & iPhone
Adgangskoder og Apple id
Indstillinger
Safari
Kontakter
Kalender
Mail
Beskeder
Bøger (iBooks)
Noter
Apps - Hente og installere Apps
Kamera og Fotos

At man medbringer en iPad eller en iPhone, som helst skal
kunne opdateres til styresystem iPadOS 15 eller 15.1,
iPhone iOS 15 eller 15.1

Medbring kodeord og tilhørende Apple id (skal bruges når man henter App’s)
samt kabel til opladning, hvis nødvendigt.
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Kursusbeskrivelse

iPad 2

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

Formålet med kurset er,
- at gøre kursisterne fortrolige med at håndtere
opdateringen til 15.2 og benytte de forskellige Apps,
der findes på en iPad
- at gøre kursisterne opmærksom på, at iPad nu kan
bruges som et ”kontor”

Indhold



















Forudsætninger

iPad generelt
Opdatering til nyeste - lær at bruge de nye funktioner
Adgangskoder og Apple-id
iCloud – lær at forstå og bruge iCloud i din hverdag
Hjemskærm - nye ændringer
Kontrolcenter og Dock.
Gemme dokumenter og andre bilag
Indstillinger til de forskellige Apps
Noter og tastatur. (Lær at bruge noter i dagligdagen)
Flere muligheder med Safari ( bruge bogmærker og
læseliste, læse avis uden reklamer mv.)
Kontakter
Mail - arkiver billeder fra mail til fotos, sende billeder
Beskeder
Kalender
Apps - Hente og installere Apps
Organisere Apps
Kamera og Fotos

At man medbringer en iPad eller en iPhone

Medbring kodeord og tilhørende Apple-id
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Kursusbeskrivelse

iPad 3

Antal

4-8 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

Formålet med kurset er,
 at få mere ud af iPad’en
 at give kursisten en endnu større indsigt i, hvad en
iPad kan bruges til, dvs. vise de avancerede
muligheder som iPad’en indeholder.
 at gøre kursisten opmærksom på, at iPad kan
bruges som Mac og PC.

Indhold

Forudsæt
ninger

 Lære at bruge appen Arkiver
Pages (skriveprogram),
 Lære at bruge Appen
hvor man f. eks kan lære at skrive dokumenter,
indsætte billeder og laver pæne kort
 Lære at bruge Appen Numbers (regneark)
 Lære at redigere fotos og bruge dem i dokumenter
(Pages)
 Lære at benytte Apple’s iCloud til synkronisering
 Lære at finde musik
 Få en viden om iCloud Drive
 opfylde kursistens egne ønsker

At man at man har de grundlæggende
færdigheder i brugen af en i Pad
Medbring iPad kodeord og tilhørende Apple-id
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Kursusbeskrivelse

Kend dit Smart TV
Antal:

4 - 6 deltagere

Varighed:

7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause.

Formål:

At få kendskab til hvordan et moderne fjernsyn fungerer og kan
benyttes sammen med din PC, tablet og smartphone.

Indhold:

Hvad er et ”Smart TV” og hvad er forskellen mellem et Android TV
og de øvrige TV typer/fabrikater f.eks. Samsung eller LG.
Tilslutning af Tv’et til det lokale hjemmenetværk (WiFi eller kablet)
og få dermed forbindelse til internettet.
Hvorfor det er en fordel at oprette en konto til dit nye smart TV.
Gennemgang af smart-tv’ets muligheder samt dets tilslutninger og
hvad tilslutningerne kan bruges til.
Gennemgang af Tv’ets indstillinger og brugen af BlueTooth,
samt installation af en konto for at kunne hente nye apps.
Hent og installer nye apps samt fjern eller reparer andre apps.
Tal dansk til dit smart tv når du vil søge eller skifte kanal.
Streaming med Google Chromecast, samt opsætningen af den og
Tv’ets (måske) indbyggede Chromecast.
Streaming med Apple TV, og opsætning af Apple TV.
Benyt en usb disk til optagelse af TV-udsendelser.
Vis skærmbilledet fra din PC, tablet eller smartphone på dit TV.
Lidt om forskellige streaming tjenester, samt lidt om software og
opdatering af dit Smart-TV.

Forudsat:

At du har et smart-tv, der kan tilsluttes internettet via en trådløs
eller kablet tilslutning, samt en PC, tablet eller smartphone.
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Kursusbeskrivelse

MEDITATION
m/Evelyn Juhl

Antal

8-16 deltagere

Varighed

10 uger à 1 time – pris 175.00, start uge 36.

Formål

Gennem meditation lærer vi at slappe af, få det bedre
både mentalt og fysisk.

Indhold

Meditationsgruppen mødes torsdag kl. 10.00

Du lærer
at meditere
at slappe af fysisk og mentalt
at bruge forskellige teknikker: meditation på lyd,
billede, smerte eller et problem m. fl.
- at bruge bevægelse som meditation, fx dans
-

- Vi slutter af med at snakke lidt om oplevelsen og
eventuelle forhindringer undervejs.

Forudsætninger

Det vigtigste er at du er åben og modtagelig.
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Meridianlære
7 ugers kursus

Meridianerne
er et net af
energibaner
Sygdomme eller symptomer er et resultat af
ubalancer i vore meridianer. Meridianerne er
et net af energibaner, der kan sammenlignes
med et elektrisk kredsløbssystem. Vi vil
anvende 14, hvoraf 12 er tilknyttet et organ
og en muskel i kroppen. De fleste meridianer
begynder eller slutter på en finger eller en tå
og løber nedefra og opad, -YIN- eller oppefra
-og nedad -YANG-.

Praktiske oplysninger
• Antal gange: 7 a’ 2 tim. – 20 min.
incl. pause
• Pris for 7 gange: kr. 250.00
• Antal: max. 6-8 deltagere
• Start: onsdag, 24. aug. kl. 10.00
Instruktør: Birgith Jensen
som her over 30 års erfaring i behandling
som zoneterapeut og undervisning inden
for området.
Evt. spørgsmål: bodha3@hotmail.com

Hvordan forløber de godt
2 timer hver gang vi mødes
• Der vil indledningsvis og løbende
være introduktion til dagens
opgaver
• Der indgår anatomi i oplægget
• Vi lærer af instruktionerne og de
praktiske opgaver

Ældre hjælper Ældre, Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Tilmelding: www.aehae.dk eller telefon 81 11 18 43.
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Kursusbeskrivelse
Workshop
Microsoft Office pakken

Word-Excel-PowerPoint
Antal
U-tid
Formål
Indhold

4 deltagere
7 uger á 2 timer og 20 min.
at få genopfrisket Office pakken og se de mange nye
elementer der er både i Word og Excel
Der kan indgå mange emner, som f.eks.
• Office pakken opbygning
• Word, Excel, PowerPoint mv.
• Titellinien – øverst med alle de forskellige muligheder.
• Menulinien – hvor ligger de forskellige redskaber som vi
med fordel kan anvende.
• Oprettelse af personlige menuer, genveje på
værktøjslinien
• Oprettelse af dokumenter/breve
• Sætte standarder som for valgte typografier, layout osv.
• lav enkelt budget
• Flette adresser ind i labels eller breve til masse
udsendelse.

Workshop

Det betyder at vi hele tiden tilpasser indhold og vejledning
undervisningen.

Forudsætninger

grundlæggende kendskab til brugen af PC - egen pc med
Windows 10 er tilladt. Medbring ledninger og koder.
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Workshop - Kursusbeskrivelse

Opsætning af festsange,
bordkort, invitationer, kort mv.
Antal

Workshop, individuel hjælp – antal efter aftale

Varighed

Efter aftale – Kursus pris pr. gang kr. 50.00,
Max. 1½ time.

Formål

At få lavet en festsang eller andet opsætning.

Indhold

Deltageren medbringer teksten som danner baggrund for
selve opsætning på siden.
Personligt billedmateriale indsættes på siden.
Evt. yderlige billede materiale kan hentes på nettet og
sættes ind i sangen.
Udgangspunktet er at det er deltageren der udfører selve
opsætningen, under kyndig hjælp og vejledning fra
vejlederen.
Det kan også gemmes på en USB f.eks.

Forudsætninger

Der kræves ingen forudsætninger

Medbring:

Du kan medbringe egen pc eller du kan arbejde på vores
store pc’er og store skærme. Vi anbefaler det sidste.

Tilmelding: Send en mail med navn og telefonnr. til
tilmelding@aehae.dk og vi kontakter dig for at aftale tid
og sted.

13-06-2022

KURSUSBESKRIVELSE

Tablet med Android system

Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause

Formål

At udvide kendskabet til arbejdet med en Tablet
med Android styresystem.

Indhold

- Opbygning af Tabletten
- Indstillings muligheder
- Vedligeholdelse af Tablet
a. ”Købe” Apps
b. Slette Apps
- Virus beskyttelse
- Søge på Internet
- Mail
- Billeder
- Se TV og film
- Læse E-bøger
- E-boks
- Kalender
- Sikkerhedskopiering, sikring af data

Forudsætninger

Du skal have en Tablet med android styresystem
eller en Smartphone med android styresystem.

Medbringe ledninger og adgangskoder til Google konto.
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Kursusbeskrivelse

Windows 10 Niveau 1
Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause.

Formål

At arbejde med de centrale elementer i Windows 10

Indhold

Startmenuen (tilføje, fjerne og organisere apps)
Koble din pc på et fremmed netværk (Wi-Fi)
Internet-browseren Edge (og Google Chrome), herunder
søgning med fokus på det, du til daglig bruger din
computer til
Proceslinje (tilføje og organisere apps)
Favoritlinje og knap til at gå tilbage til selvvalgt startside
Indstillinger i Edge og Chrome
Kontakter, mail og kalender
Indsætte billeder og dokumenter i mail
Stifinder

Forudsætninger

Ingen forudsætninger, udover at kunne tænde og slukke
computeren

Medbring:

Du kan medbringe egen pc, der har styresystemet
Windows 10
HUSK brugernavn, adgangskoder og ledninger
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Kursusbeskrivelse

Windows 10 Niveau 2
Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause.

Formål

At udvide kendskabet til og arbejde med Windows 10

Indhold

Mere i dybden med browsere i forhold til niveau 1,
herunder
- Favoritlinje
- Standardbrowser og Søgemaskine
- Hente udvidelser til Edge i Store
- Sikker færden på internettet
- Sletning af browserdata, herunder inPrivate-Vindue
Stifinder og OneDrive
Brug af Office-pakken (Gratis pakke kan tilføjes i Edge)
Chrome og brug af Googles gratisprogrammer
Sikkerhedskopiering og sikring af data
- Og naturligvis dine egne ønsker

Forudsætninger

At man har styr på det stof, der er gennemgået i
niveau 1

Medbring:

Du kan medbringe egen pc, der har styresystemet
Windows 10
HUSK brugernavn, adgangskoder og ledninger
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Kursusbeskrivelse

Windows 11 Niveau 1
Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause.

Formål

At arbejde med de centrale elementer i Windows 11

Indhold

Startmenuen (tilføje, fjerne og organisere apps)
Koble din pc på et fremmed netværk (Wi-Fi)
Internet-browseren Edge (og Google Chrome), herunder
søgning med fokus på det, du til daglig bruger din
computer til
Proceslinje (tilføje og organisere apps)
Favoritlinje og knap til at gå tilbage til selvvalgt startside
Indstillinger i Edge og Chrome
Kontakter, mail og kalender
Indsætte billeder og dokumenter i mail
Stifinder

Forudsætninger

Ingen forudsætninger, udover at kunne tænde og slukke
computeren

Medbring:

Du kan medbringe egen pc, der har styresystemet
Windows 11
HUSK brugernavn, adgangskoder og ledninger
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Kursusbeskrivelse

Windows 11 Niveau 2
Antal

4-6 deltagere

Varighed

7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause.

Formål

At udvide kendskabet til og arbejde med Windows 11

Indhold

Mere i dybden med browsere i forhold til niveau 1,
herunder
- Favoritlinje
- Standardbrowser og Søgemaskine
- Hente udvidelser til Edge i Store
- Sikker færden på internettet
- Sletning af browserdata, herunder inPrivate-Vindue
Stifinder og OneDrive
Brug af Office-pakken (Gratis pakke kan tilføjes i Edge)
Chrome og brug af Googles gratisprogrammer
Sikkerhedskopiering og sikring af data
- Og naturligvis dine egne ønsker

Forudsætninger

At man har styr på det stof, der er gennemgået i
niveau 1

Medbring:

Du kan medbringe egen pc, der har styresystemet
Windows 11
HUSK brugernavn, adgangskoder og ledninger
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