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Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle
billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail,
at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger,
at bruge sociale netværk på internettet og meget mere.

Lær mere om IT – Efterår 2011
Gratis IT-kurser for alle – hent programmet på biblioteket.
I lighed med tidligere år har Aarhus Kommunes Biblioteker udarbejdet et
samlet katalog over IT-kurser på bibliotekerne i efterårssæsonen.
Kataloget kan hentes på alle biblioteker – og findes også på
www.aakb.dk/itkurser
Deltag på flere måder
Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det bibliotek, der passer dig
bedst og sammensætte dit eget kursusprogram.
Du kan lære at anvende offentlige digitale selvbetjeningsløsninger,
oprette og bruge NemID, sende SMS, sende e-mail, bruge billedbehandlingsprogrammet Picasa, søge på Internettet, downloade musik og ebøger, søge på bibliotekets hjemmeside, finde oplysninger om din slægt
og meget mere.
Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministeriet har i fællesskab skabt en Seniorsurf-dag, hvor ældre, der ikke bruger
computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere.
Hovedbiblioteket, Hasle, Højbjerg, Risskov, Viby og Åby bibliotekerne
holder it-introduktioner på seniorsurf-dagen.
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BEDER-MALLING BIBLIOTEK

Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 26. september kl. 13.00-15.00
Downlån af netlydbøger og netmusik
Lær at downlåne lydbøger og musik fra netlydbog.dk og bibzoom.dk. Tag
gerne din MP3-afspiller med – husk kabler. Vær opmærksom på, at din
afspiller skal understøtte WMA og DRM10.
Hvis du ikke ved om din afspiller understøtter ovenstående formater, så
kig evt. i manualen.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Senest onsdag den 21. september.
Mandag den 3. oktober kl. 13.00-14.00
Lær at bruge bibliotekets hjemmeside
Find rundt på bibliotekets hjemmeside (www.aakb.dk) og lær at søge i
biblioteksbasen.
Tilmelding: Senest onsdag den 28. september.
Mandag den 10. oktober kl. 13.00-14.00
Borger.dk – kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et kursus om borger.dk på Beder-Malling Bibliotek. Her får du en introduktion
til de mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden.
Lær f.eks. hvordan man får et nyt sundhedskort og skifter læge.
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen. Man skal have et NemID
før kurset. Det kan fås på biblioteket.
Tilmelding: Senest onsdag den 5. oktober.
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EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK

Egå Havvej 5 . 8250 Egå . Tlf. 8713 6390 . egaabibliotek@aarhus.dk

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00-18.30
www.borger.dk
Her får du adgang til informationer om det offentlige Danmark.
Kom og få en lille vejledning i, hvordan du klarer dig i selvbetjeningens
navn. Du lærer, hvordan du kan foretage lægeskift, adresseændring,
forskudsregistrering og meget andet.
Tilmelding: Senest mandag den 10. oktober på tlf. 8713 6390.
Torsdag den 13. oktober kl. 10.00-11.30
Lær at skrive sms’er på din mobiltelefon
Tilmelding: Senest tirsdag den 11. oktober på tlf. 8713 6390.
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00-18.30
www.aakb.dk
Har du lyst til at lære mere om mulighederne på Aarhus-bibliotekernes
hjemmeside, er her en anledning. Vi vil gennemgå hvordan du reserverer, tjekker din lånerstatus og betaler din gæld etc.
Tilmelding: Senest mandag den 10. oktober på tlf. 8713 6390.
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GELLERUP BIBLIOTEK

Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 3. oktober kl. 10.30-11.30
Aktiver dit NemID og din e-boks
Har du fået oprettet, eller vil du gerne oprette en NemID og have den
aktiveret, så hjælper vi dig. Vi hjælper dig også, hvis du gerne vil have
adgang til din e-boks.
Kurset gentages mandag den 7. november kl. 10.30-11.30
Kurset gentages mandag den 5. december kl. 10.30.11.30
Tilmelding: Ingen - du møder bare op.
Mandag den 24. oktober kl. 10.00-11.00
Folkepension – selvbetjening på nettet med NemID
Introduktion til muligheder for at betjene sig selv på nettet.
Tilmelding: Senest fredag den 21. oktober.
IT
Gellerup Bibliotek tilbyder hver tirsdag formiddag mulighed for at booke
it-hjælp til et generelt it-behov.
Kontakt biblioteket og tilmeld dig.
Der er derudover mulighed for mange andre it-aktiviteter.
Følg med på www.aakb.dk/gellerup
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HARLEV BIBLIOTEK

Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag den 4. oktober kl. 15.00-16.30
NemID og selvbetjening på internettet
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til dette
kursus på Harlev Bibliotek. Her får du vist nogle af selvbetjeningsløsningerne på Aarhus Kommunes hjemmeside og bliver introduceret til
hjemmesiden borger.dk.
Lær f.eks., hvordan man bestiller nyt sundhedskort eller skifter læge.
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen. Man skal have en NemID
før kurset. Kan fås på biblioteket.
Tilmelding: På tlf. 8713 9705 eller på mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.
Tirsdag den 1. november kl. 15.00-17.00
Internettet for begyndere
Har du lyst til at lære at bruge internettet?
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin for trin, hvordan man
åbner en internetside, og hvad man kan bruge internettet til.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8713 9705 eller på mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.
Tirsdag den 22. november kl. 15.00-17.00
E-mail kursus
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst computer
med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du gratis
kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8713 9705 eller på mail: harlevbibliotek@aarhus.dk.
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Hasle Bibliotek
Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · Tlf. 8940 9630 · haslebibliotek@aarhus.dk

Mandag- og onsdagshold med start den 12. september kl. 12.00-15.00
PC for begyndere – fra 12. september til 12. oktober
Den mest grundlæggende pc-viden på 10 mødegange. Tænd/sluk, brug af
mus, windows, tekstbehandling, internet og mail. Du behøver ikke at kunne noget i forvejen. Du får mest ud af kurset, hvis du kan øve dig mellem
de enkelte mødegange. Du kan medbringe din egen bærbare computer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630 – hurtig tilmelding tilrådes.
Tirsdagshold den 13., 20. og 27. september kl. 10.30-13.30
Billedbehandling for begyndere og let øvede, i alt 3 mødegange
Med udgangspunkt i Picasa og andre gratisprogrammer fortæller vi om,
hvordan man får billeder ind på computeren, hvordan man sorterer og
redigerer dem, og hvordan man kan dele dem med venner og familie ved
upload på nettet, sende i e-mail, udskrivning m.m.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630.

IT-Hjørnet på Hasle Bibliotek
– Faste arrangementer
IT-HJØRNET er stedet til de hurtige svar på dine IT spørgsmål.
Har du problemer med e-mail, søge på internettet, arbejde med
billeder, windows, virusbeskyttelse, opsætning af ansøgninger og
opgaver, video og powerpoint præsentationer og alt det andet, man
kan bruge en PC til, hjælper vi dig med at finde løsningen.
IT-HJØRNET har altid åbent mandag fra 15- 17 og onsdag 10-12. Ofte
har IT-HJØRNET også åbent på andre tidspunkter - kig forbi.
Du kan også bestille en tid til individuel hjælp, hvor der er god tid og
fred og ro til at hjælpe dig med dit problem.
Bestil tid på Hasle Bibliotek tlf. 89409630.
IT-HJØRNET tilbyder også kortere kurser efter behov. Følg med på
Hasle Biblioteks hjemmeside www.aakb.dk/hasle og IT-Hjørnets blog:
www.it-hjoernet.dk, hvor du også kan tilmelde dig en mailingliste.
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Torsdag den 29. september kl. 14.00-17.00
Internet 1: Intro til internettet
Hvad er det der internet? Lær det helt grundlæggende om internettet
og om, hvordan man bevæger sig rundt på det. Kort introduktion til
søgning med Google.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630. En fordel, men ikke en nødvendighed.
Torsdag den 6. oktober kl. 14.00-17.00
Internet 2: Søgning med Google
Lær at søge - eller bliv bedre til at søge - på internettet med Goggle
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630. En fordel, men ikke en nødvendighed.
Fredag den 7. oktober kl. 10.00-15.00
Seniorsurf-dag
7. oktober er Seniorsurf-dag over hele Danmark. Denne dag inviteres
ældre, der ellers ikke bruger computer og internet, til at prøve det – for
forhåbentlig at få lyst til mere. På Seniorsurf-dagen kan du på Hasle
Bibliotek, med udgangspunkt i dit behov, få vejledning i brug af internettet, og deltage i Den digitale Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630. En fordel, men ikke en nødvendighed.
Fortsættes næste side
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Torsdag den 13. oktober kl. 14.00-17.00
Internet 3: E-mail
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du
gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur, samt de mest
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630. En fordel, men ikke en nødvendighed.
Torsdag den 27. oktober kl. 14.00-17.00
Internet 4: Rundtur på internettet
Se eksempler på officielle sider som borger.dk og Aarhus Kommunes
hjemmeside, nyttige sider som f.eks Rejseplanen og De gule Sider og
underholdende sider som YouTube og facebook. Vi tager så vidt muligt
udgangspunkt i deltagernes behov.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur, samt de mest
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9630. En fordel, men ikke en nødvendighed.
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HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK

Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Onsdag den 14. september kl. 17.00-19.00
Computerbøvl - hjælp til selvhjælp
It-værksted ved it-konsulent Jakob B. Melbye
Lær hvordan du vedligeholder og sikrer din computer. Få råd omkring køb
af ny computer, ibrugtagelse og vedligeholdelse. Lær hvordan du sikkerhedskopierer dokumenter og billeder, hvordan du installerer programmer
og sikrer din pc mod virus fra nettet. Bliv opmærksom på hvad man skal
passe på: snyd og svindel via email, download, hjemmesider m.m. Tag
evt. din egen computer med, så ser vi på den og forsøger at løse enkelte
problemer og vejlede om, hvad du selv kan gøre.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8674 1122 eller mail:
hjortshoejbibliotek@aarhus.dk senest mandag den 12. september.
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HOVEDBIBLIOTEKET

Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 12. september kl. 16.00-17.30
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger internettet?
Du får viden om, hvilke muligheder der er på internettet og bliver præsenteret for eksempler på spændende, gode og relevante steder, du kan
besøge. Du får mulighed for selv at surfe på internettet.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge tastatur og mus. Efter kurset er
du i stand til at surfe på internettet og lave basale søgninger efter hjemmeside mv.
Mandag den 19. september kl. 16.00-17.30
Netlydbog.dk
Netlydbog.dk er dit lydbogsbibliotek på internettet, hvor du gratis kan
hente lydbøger. Der er mere end 1000 titler at vælge imellem. Vi viser,
hvordan du låner en lydbog via streaming eller wma-format.
Kurset gentages mandag den 7. november kl. 16.00-17.30
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset er du i stand til at hente en lydbog fra Netlydbog.dk samt
overføre den til en bærbar afspiller.
Mandag den 26. september kl. 16.00-17.30
E-mail
Vil du gerne holde kontakt med venner og familie fra nær og fjern? Så er
det nemt at skrive en e-mail. Du lærer at oprette en e-mail konto, sende
og modtage e-mails, vedhæfte filer samt oprette kontaktpersoner. Introduktionen tager udgangspunkt i Googles Gmail.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du sende og modtage e-mails.
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Mandag den 3. oktober kl. 16.00-17.30
Biblioteksbasen
Hvad kan jeg finde i Biblioteksbasen? Og hvordan søger jeg?
Biblioteksbasen indeholder mere end 500.000 materialer; bøger, cd’er,
dvd’er mv. Du lærer, hvordan du kan finde de forskellige materialer. Hvis der
er interesse for en rundtur i biblioteket, afsluttes introduktionen med det.
Forudsætninger: Ingen krav for deltagelse. Efter kurset vil du kunne
benytte biblioteksbasen.
Fredag den 7. oktober kl. 13.00-15.00
Seniorsurf-dag
På Seniorsurf-dagen kan du på Hovedbiblioteket få vejledning i brug af
internettet i ovenstående tidsrum, med udgangspunkt i dit behov.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Mandag den 10. oktober kl. 16.00-17.30
Lokalhistorie
Vil du gerne vide noget om Aarhus’ historie? Introduktionen viser relevante
hjemmesider. Bl.a. Aarhus Leksikon og Aarhus billeder. Hvis der er interesse
for det, er der mulighed for rundvisning i Lokalhistorie på Hovedbiblioteket.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset har du kendskab til relevante hjemmesider om lokalhistorien i Aarhus.
Mandag den 24. oktober kl. 16.00-17.30
E-bøger og e-bogslæser
Hvad er en e-bogslæser, og hvor kan jeg finde e-bøger?
E-bøger er digitale bøger, som du kan downloade til din pc eller en ebogslæser. Vi ser, hvad en e-bogslæser kan, og hvordan du får downloadet til e-bøger til den.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du downloade en e-bog til en e-bogslæser.
Fortsættes næste side
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Mandag den 31. oktober kl. 16.00-17.30
Billedbehandling
Introduktionen vil gennemgå, hvordan du foretager simple redigeringer
af dine digitale billeder.
Googles gratis billedbehandlingsprogram Picasa vil blive brugt.
NB: Der udleveres cd-rom med billeder, men medbring gerne egne digitale billeder.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du lave enkle redigeringer af billeder.
Mandag den 14. november kl. 16.00-17.30
Bibzoom
Bibzoom indeholder pt. mere end 7 mio. musiknumre. Vi viser, hvordan
du downloader og streamer musik til din computer eller mp3 afspiller.
I løbet af sommeren forventes det, at musiknumrene også kan streames
og downloades på Apple-produkter.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset er du i stand til at downloade og/eller streame musik.
Mandag den 21. november kl. 16.00-17.30
Borger.dk
Borger.dk giver dig adgang til informationer om det offentlige Danmark.
Her kan du finde alt om staten, regionerne og kommunerne. Du kan bl.a.
melde flytning via hjemmesiden. Kurset giver en introduktion til, hvordan du finder rundt på Borger.dk. Medbring dit NemID.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset har du et lille overblik over mulighederne på borger.dk
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HØJBJERG BIBLIOTEK

Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Onsdag den 31. august kl. 10.00-12.00
Downlån af netlydbøger og netmusik
Lær at downlåne lydbøger og musik fra netlydbog.dk og bibzoom.dk. Tag
gerne din MP3-afspiller med - husk kabler. Vær opmærksom på, at din
afspiller skal understøtte WMA og DRM10.
Hvis du ikke ved om din afspiller understøtter ovenstående formater, så
kig evt. i manualen.
Kurset gentages torsdag den 1. september kl. 13.00-15.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Senest lørdag den 27. august, til begge kurser.
Torsdag den 8. september kl. 15.00-16.00
Lær at bruge bibliotekets hjemmeside
Find rundt på bibliotekets hjemmeside (www.aakb.dk) og lær at søge i
biblioteksbasen.
Kurset gentages fredag 16. september kl. 10.00-11.00
Tilmelding: Senest lørdag den 3. september, til begge kurser.
Fredag den 7. oktober kl. 10.00-17.00
Surf med en senior
”Seniorbibliotekaren” holder introduktion til internettet for ældre, der
er helt uden kendskab til internettet. Det foregår fra kl. 10-12, og du skal
tilmelde dig senest tirsdag 4. oktober.
Resten af dagen reserverer vi 2 pc’er for alle, der har lyst til at invitere en
ældre ven med på ”it-vognen”…
...og der er kaffe på kanden!
Tilmelding: Senest tirsdag den 4. oktober til introduktion kl. 10.00-12.00.
Resten af dagen ingen tilmelding.
Onsdag den 12. oktober kl. 15.00-16.00
Ageforce - netværk for 50+
Vi fortæller om og viser mulighederne på ageforce.dk, som er for alle
50+’ere, der gerne vil netværke med andre, men synes Facebook er
noget rod!
Kurset gentages torsdag den 13. oktober kl. 14.00-15.00
Tilmelding: Senest lørdag den 8. oktober, til begge kurser.
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Tirsdag den 22. november kl. 14.00-15.00
Borger.dk-kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til dette
kursus om borger.dk på Højbjerg Bibliotek. Her får du en introduktion
til de mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk. Lær
f.eks hvordan man får et nyt sundhedskort, og hvordan man skifter
læge.
Kurset gentages fredag den 25. november kl. 10.00-11.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen. Man skal have en NemID
før kurset. Kan fås på biblioteket.
Tilmelding: Senest lørdag den 19. november til begge kurser.
Tirsdag den 29. november kl. 14.00-15.00
Digital cafe – hvad kan en iPad?
Vi sætter fokus på, hvad en IPad kan, og hvordan du via bibliotekernes
hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer herunder IPadapplikationer. Vi vil demonstrere en Ipad og svare på spørgsmål herom.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
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KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK

Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk

Lær at bruge internettet
Har du lyst til at benytte dig af internettet, så tilbyder Kolt-Hasselager Bibliotek begynderundervisning. Du skal blot samle en gruppe
på 4 personer og kontakte biblioteket, så aftaler vi den tid, der
passer jer bedst.
Undervisningen tager ca. 2 timer.
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Bibliotekskalenderen 2011
Husk også et eksemplar af bibliotekskalenderen for efteråret 2011

Bibliotekskalenderen_efterår
2011

Bibliotekskalenderen efterår
2011
Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune
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SENIORSU
Seniorsurf-dag på Hasle Bibliotek, Hovedbiblioteket,
Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek, Viby Bibliotek og Åby Bibliotek
Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministeriet har i fællesskab skabt en Seniorsurf-dag fredag den 7. oktober 2011,
hvor ældre, der ikke bruger computer og internet, inviteres til at prøve
det – og få lyst til mere.
Hasle Bibliotek
På Seniorsurf-dagen kan du på Hasle Bibliotek, med udgangspunkt i dit
behov, få vejledning i brug af internettet, og deltage i Den digitale Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: På biblioteket.
Hovedbiblioteket
På Seniorsurf-dagen kan du på Hovedbiblioteket få vejledning i brug af
internettet kl. 13.00-15.00, med udgangspunkt i dit behov.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Højbjerg Bibliotek
”Seniorbibliotekaren” holder introduktion til internettet for ældre, der er
helt uden kendskab til internettet. Det foregår fra kl. 10.00-12.00, og du
skal tilmelde dig senest tirsdag 4. oktober.
Resten af dagen reserverer vi 2 pc’er for alle, der har lyst til at invitere en
ældre ven med på ”it-vognen”…
...og der er kaffe på kanden!
Tilmelding: Senest tirsdag den 4. oktober til introduktion kl. 10.00-12.00.
Resten af dagen ingen tilmelding.
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URF-DAG
Risskov Bibliotek
På Seniorsurf-dagen kan du på Risskov Bibliotek, med udgangspunkt i
dit nehov, få vejledning i brug af internettet kl. 10.00-14.00, og deltage i
Den digitale Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Senest den 4. oktober.
Viby Bibliotek
På Seniorsurf-dagen opfordres ældre, som ikke er vant til at bruge en pc,
til at komme og prøve det på Viby bibliotek. Vi har to muligheder:
1. Kl. 10.00-12.00 hvor en medarbejder hjælper og svarer på spørgsmål.
Her er tilmelding nødvendig på tlf. 8940 9555.
2. Kl. 14.00-16.00 har vi reserveret to pc’er til dem, der har lyst til at
hjælpe en ældre ven med at bruge computeren.
Tilmelding: Arrangementet om formiddagen tilmeldes på tlf. 8940 9555.
Resten af dagen ingen tilmelding.
Åby Bibliotek
På Seniorsurf-dagen kan du på Åby Bibliotek, med udgangspunkt i dit
behov, få vejledning i brug af internettet kl. 13.00-15.00, og deltage i Den
digitale Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
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LYSTRUP BIBLIOTEK

Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag den 27. september kl. 10.00-11.30
Lær din mobil at kende - for seniorer
Har du brug for at blive mere dus med din mobil? Kom og få en kop kaffe
eller the med kage og bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå Produktionshøjskole underviser i mobiltelefonens mange muligheder.
Tilmelding: Senest mandag den 26. september på tlf. 8713 1980 eller
mail: lystrupbibliotek@aarhus.dk.
Torsdag den 29. september kl. 19.30-21.30
Computerbøvl - hjælp til selvhjælp
It-værksted ved it-konsulent Jakob B. Melbye
Lær hvordan du vedligeholder og sikrer din computer. Få råd omkring køb
af ny computer, ibrugtagelse og vedligeholdelse. Lær hvordan du sikkerhedskopierer dokumenter og billeder, hvordan du installerer programmer
og sikrer din pc mod virus fra nettet. Bliv opmærksom på hvad man skal
passe på: snyd og svindel via email, download, hjemmesider m.m. Tag
evt. din egen computer med, så ser vi på den og forsøger at løse enkelte
problemer og vejlede om, hvad du selv kan gøre.
Tilmelding: Senest tirsdag den 27. september på tlf. 8713 1980 eller mail:
lystrupbibliotek@aarhus.dk.
Mandag den 10. oktober kl. 10.00-12.00
Internet for begyndere
Vil du være dus med Internettet? Lystrup Bibliotek hjælper dig godt i
gang med kurset ”Internet for begyndere”. Kurset er en introduktion til
de basale funktioner på Internettet: Hvordan finder man rundt på nettet
og hvad er et link? Kurset giver også en kort introduktion til søgemaskinen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.
Kurset gentages torsdag den 13. oktober kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Det er en fordel at have kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980 eller mail: lystrupbibliotek@aarhus.dk.
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Mandag den 7. november kl. 10.00-12.00
Workshop i slægtsforskning - start din egen slægtstavle (1. mødedag)
Kurset giver en indføring i programmet Brothers Keeper, der bruges til at
gemme alle typer af oplysninger om slægten. Du lærer hvordan man søger
i kirkebøger og folketællinger på nettet og gemmer informationerne. Deltagerne har derefter 3 uger til at finde oplysninger om deres egen slægt.
2. mødedag afholdes mandag den 28. november kl. 10.00 - 12.00.
Tilmelding: Senest tirsdag den 4. november på tlf. 8713 1980 eller mail:
lystrupbibliotek@aarhus.dk.
Fortsættes på næste side

Få en medarbejder for dig selv
Bestil tid og få en medarbejder for dig selv.
Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:
• At søge i bibliotekets base
• Emnesøgning i forbindelse med opgaver
• At gå på borger.dk
• At finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• At søge på internettet
• At oprette en e-mail adresse
• Lettere tekstbehandling
• At bruge musen
Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en time. Ved
bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede vejledning. Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest 3 dage før.

23

Tirsdag den 15. november kl. 19.30-21.30
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider af samme sag. Mange kilder
er fælles, og slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når forfædrene ikke bare er navne og årstal, men også kan placeres i en historisk
ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og søgemaskiner på computeren vil
blive præsenteret.
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling viser samtidig en lille udstilling af forskellige materialer afleveret af lokale borgere.
Tilmelding: Senest mandag den 14. november på tlf. 8713 1980 eller mail:
lystrupbibliotek@aarhus.dk.
Mandag den 21. november kl. 10.00-12.00
E-mail for begyndere
Hold kontakten med familie og venner fra nær og fjern på en nem måde
- få dig en e-mail!
På kurset opretter du din egen gratis e-mail og lærer hvordan du bruger
den til at sende, modtage og besvare mails.
Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.
Kurset gentages torsdag den 24. november kl. 10.00-12.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge
de grundlæggende funktioner på Internettet.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980.
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RISSKOV BIBLIOTEK

Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

Onsdage i september-november kl. 12.00-15.00
Har du brug for hjælp på nettet?
Vil du lære at søge efter materialer i bibliotekets base eller lære internettet bedre at kende?
Vil du vide mere om bibliotekets nettilbud eller oprette en e-mail - eller
har du bare behov for at få styr på computer-musen?
Risskov Bibliotek tilbyder vejledning i brug af internettet og tager udgangspunkt i netop dit behov. Vejledningen vil typisk vare 30-45 minutter.
Tilmelding: Senest 3 dage før vejledningen ønskes.
Fredag den 7. oktober kl. 10.00-14.00
Seniorsurf-dag
Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministeriet har i fællesskab skabt en seniorsurf-dag, hvor ældre, der ikke bruger
computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere.
På seniorsurf-dagen kan du på Risskov Bibliotek få vejledning i brug
af internettet, med udgangspunkt i dit behov og deltage i Den digitale
Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Senest tirsdag den 4. oktober.
Onsdag den 9. november kl. 10.00-11.00
Folkepension - selvbetjening på nettet med NemID
Introduktion til muligheder for at betjene sig selv på nettet.
Kurset gentages torsdag den 10. november fra 10.00-11.00
Tilmelding: Senest mandag den 7. november.
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SABRO BIBLIOTEK

Sabro Skolevej 4 . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Torsdag den 29. september kl. 17.30-19.00
Musekursus
Start computeren og lær at benytte dig af musen.
Kurset gentages onsdag den 26. oktober kl. 14.30-16.00
Forudsætninger: Ingen.
Tilmelding: Nødvendig.
Onsdag den 2. november kl. 15.00-16.30
Internet for begyndere
Kurset er en introduktion til de basale funktioner på internettet: Hvordan
finder man rundt på nettet, og hvad er et link? Kurset giver også en kort
introduktion til søgemaskinen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg
og øvelser.
Forudsætninger: Kurset kræver ingen forudsætninger, men det er en
fordel at have kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Nødvendig.
Onsdag den 16. november kl. 15.00-16.30
E-mail for begyndere
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst computer
med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du gratis
kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Forudsætninger: Ingen.
Tilmelding: Nødvendig.
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SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK

Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk

Onsdag den 14. september kl. 13.00-14.30
Lær at skrive sms’er på din mobiltelefon
Tilmelding: Senest den 12. september på tlf. 8713 9860 eller mail:
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk.
Onsdag den 28. september kl. 14.00-15.00
Folkepension - selvbetjening på nettet med NemID
Introduktion til muligheder for at betjene sig selv på nettet.
Tilmelding: Senest den 26. september på tlf. 8713 9860 eller mail:
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk.
Onsdag den 9. november kl. 17.00-19.00
Computerbøvl - hjælp til selvhjælp
It-værksted ved it-konsulent Jakob B. Melbye
Lær hvordan du vedligeholder og sikrer din computer. Få råd omkring køb
af ny computer, ibrugtagelse og vedligeholdelse. Lær hvordan du sikkerhedskopierer dokumenter og billeder, hvordan du installerer programmer
og sikrer din pc mod virus fra nettet. Bliv opmærksom på hvad man skal
passe på: snyd og svindel via email, download, hjemmesider m.m. Tag
evt. din egen computer med, så ser vi på den og forsøger at løse enkelte
problemer og vejlede om, hvad du selv kan gøre.
Tilmelding: Senest den 7. november på tlf. 8713 9860 eller mail:
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk.
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TILST BIBLIOTEK

Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Onsdag d. 12. oktober kl. 10.00-11.30
Musekursus
Start computeren og brug musen. Kurset henvender sig til dig uden
forudsætninger og giver den allerførste hjælp til at komme i gang med at
bruge en computer.
Kurset gentages tordag den 3. november kl. 10.00-11.30

Individuel nethjælp
Tilst Bibliotek tilbyder individuel nethjælp
Kan du ikke finde dine lønsedler på nettet? Vi hjælper med oprettelse af en postkasse på borger.dk (hvor du finder lønsedlerne), oprettelse at e-mail, søgning på nettet og meget andet. Vi kan hjælpe
med meget, men kan dog ikke love at løse alle problemer.
Den individuelle nethjælp varer ca. ½ time.
Hvis du ønsker individuel nethjælp, er du velkommen til at aftale et
tidspunkt med personalet.
Kontakt os på tlf. 8713 1820 eller mail: tilstbibliotek@aarhus.dk.
Lær din mobiltelefon at kende
Få en individuel vejledning i - for eksempel - hvordan du ringer, læser
og sender sms’er og bruger telefonbogen. Vejledningen bliver tilpasset dit behov.
Charlotte Guldberg Klokker, projektkoordinator på projektet Medborgercenter Tilst, giver individuel hjælp i brug af mobiltelefonen.
Vil du gerne aftale et tidspunkt for hjælp til din mobiltelefon, kan
du kontakte Charlotte på tlf. 8713 1825 eller mail: cgk@aarhus.dk eller spørg på biblioteket.
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8713 2435 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 26. september kl. 16.30-18.00
Kursus i e-mail
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du
gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 2435 eller mail:
tranbjergbibliotek@aarhus.dk.
Mandag den 10. oktober kl. 16.30-18.00
Internet for begyndere
Er du ubekendt med internettet? Tranbjerg Bibliotek hjælper dig i gang
med kurset ”Internet for begyndere”. Kurset er en introduktion til de basale
funktioner på Internettet: Hvordan navigerer man rundt på nettet, og hvad
er et link? Kurset giver også en kort introduktion til søgemaskinen Google.
Kurset gentages mandag den 17. oktober kl. 16.30-18.00
Forudsætninger: Kurset kræver ingen forudsætninger, men det er en
fordel at have kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 2435 eller mail:
tranbjergbibliotek@aarhus.dk.

Få en medarbejder for dig selv
Bestil tid hos bibliotekaren
Få hjælp til at:
• Søge efter materialer i bibliotekets base
• Bruge bibliotekets andre nettilbud
• Surfe rundt på internettet
• Oprette e-mail
Vejledningen tager udgangspunkt i dine behov og kan vare op til en
time. Ring på tlf. 87132435 eller kontakt personalet på biblioteket.
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TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 · 8380 Trige · Tlf. 8713 6313 · trigebibliotek@aarhus.dk

Mandag den 7. november kl. 10.00-12.00
Åbent internet-værksted på Trige Kombi-bibliotek
Vil du kunne begå dig på internettet, f.eks. søge i Google, få en e-mailadresse eller benytte dig af selvbetjeningsmulighederne på borger.dk og
andre hjemmesider, så er det åbne internetværksted noget for dig!
Der vil være to vejledere, der tager sig tid til dine spørgsmål og tager
udgangspunkt i dit niveau. Du er velkommen til at medbringe din egen
bærbare computer – vi har trådløst netværk.
Tilmelding: Senest torsdag den 3. november.
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VIBY BIBLIOTEK

Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Tirsdag den 30. august kl. 10.00-12.00
E-mail kursus
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du
gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Kurset gentages fredag den 2. september kl. 10.00-12.00
Kurset gentages fredag den 16. september kl 10.00-12.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest
grundlæggende funktioner i Internet Explorer.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.
Torsdag den 1. september kl. 15.00-17.00
Søgning på internet for begyndere
Kurset er en grundlæggende introduktion til at finde rundt på nettet.
Lær at bruge søgemaskiner (Google) - både når man søger med ét ord,
og når man søger mere nøjagtigt ved at kombinere flere ord. Derudover
vises hjemmesiden borger.dk og bibliotekernes hjemmeside med søgning
af biblioteksmaterialer.
Kurset gentages mandag den 12. september. kl. 15.00-17.00
Kurset gentages tirsdag den 13. september. kl. 10.00-12.00
Kurset gentages mandag den 19. september. kl. 15.00-17.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.
Onsdag den 7. september kl. 10.00-12.00
Downlån af netlydbøger og netmusik
Lær at downlåne lydbøger og -musik fra netlydbog.dk og bibzoom.dk.
Tag gerne din MP3-afspiller med - husk kabler. Vær opmærksom på, at
din afspiller skal understøtte WMA og DRM10.
Hvis du ikke ved om din afspiller understøtter ovenstående formater, så
kig evt. i manualen.
Kurset gentages torsdag 8. september kl. 13.00-15.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Senest lørdag den 3. september på tlf. 8940 9555, til begge kurser.
Fortsættes på næste side
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Onsdag den 14. september kl. 15.00-17.00
Find din slægt - og gør den levende
Slægtsforskning er populært som aldrig før.
Tove Glud Rasmussen – tidligere formand for Slægtshistorisk Forening,
Århus vil fortælle om, hvordan man kommer i gang med at kortlægge sin
slægt og om internettets muligheder for slægtsforskere. Hvordan indsamles familieoplysninger, hvilke bøger og digitale hjælpemidler findes der?
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9540 eller på mail:
vibybibliotek@aarhus.dk.
Fredag den 7. oktober kl. 10.00-12.00 og 14.00-16.00
Seniorsurf-dag
På Seniorsurf-dagen opfordres ældre, som ikke er vant til at bruge en pc,
til at komme og prøve det på biblioteket. Vi har to muligheder:
1. Kl. 10.00-12.00 hvor en medarbejder hjælper og svarer på spørgsmål.
2. Kl. 14.00-16.00 har vi reserveret to pc’er til dem, der har lyst til at
hjælpe en ældre ven med at bruge computeren.
Tilmelding: Nødvendigt til formiddagsholdet på tlf. 8940 9555.
Mandag den 21. november kl. 15.00-16.00
Borger.dk-kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et kursus
om borger.dk på Viby Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de
mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden. Lær f.eks. hvordan
man får et nyt sundhedskort, og hvordan man skifter læge?
Kurset gentages torsdag den 24. november kl. 15.00-16.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af musen. Man skal have en NemID
før kurset. Kan fås på biblioteket.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.
Torsdag den 1. december kl. 14.00-15.00
Digital cafe – hvad kan en iPad?
Vi sætter fokus på, hvad en IPad kan, og hvordan du via bibliotekernes
hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer herunder IPadapplikationer. Vi vil demonstrere en Ipad og svare på spørgsmål herom.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
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ÅBY BIBLIOTEK

Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk

Onsdag den 7. september kl. 13.00-14.30
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære at bruge internettet?
Kurset er en introduktion til de basale funktioner på Internettet: Hvordan
finder man rundt på nettet, og hvad er et link? Kurset giver også en kort
introduktion til søgemaskinen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg
og øvelser.
Forudsætninger: Ingen nødvendige krav, men en fordel at have kendskab
til mus og tastatur.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
Tirsdag den 13. september kl. 13.00-14.30
E-mail for begyndere
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst computer
med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du gratis
kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Vi benytter Googles e-mail program G-mail.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
Torsdag den 16. september kl. 13.00-14.00
Ageforce
www.ageForce.dk er for alle over 50, som gerne vil mødes på nettet og
måske i virkeligheden. Via ageForce kan du danne din egen gruppe og
dele dine interesser med andre. Du kan lave din egen blog, diskutere og
deltage i grupper - alt efter hvad du har tid og lyst til.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
Torsdag den 29. september kl. 13.00-14.30
Netlydbøger, e-bøger og e-bogslæsere
Flere og flere lydbøger og bøger kan findes i deres fulde omfang på
nettet. Vi præsenterer bibliotekets tilbud af netlydbøger, e-bøger, samt
viser e-bogslæsere.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
Fortsættes på næste side
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Fredag den 7. oktober kl. 13.00-15.00
Seniorsurf-dag på Åby Bibliotek
Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministeriet har i fællesskab skabt en Seniorsurf-dag, hvor ældre, der ikke bruger
computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere.
På Seniorsurf-dagen kan du på Åby Bibliotek få vejledning i brug af
internettet, med udgangspunkt i dit behov, og deltage i Den digitale
Skattejagt, der udvikles specielt til dagen.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.

Få en medarbejder for dig selv
Bestil tid hos bibliotekaren i september - november
Bibliotek tilbyder hjælp til:
• at søge i bibliotekets base
• emnesøgning i forbindelse med opgaver
• at gå på borger.dk
• at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• at søge på internettet
• at oprette en e-mail adresse
Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en time. Ved
bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede vejledning. Bestil tid på Åby Bibliotek, tlf. 89409500 eller på mail:
aabybibliotek@aarhus.dk.
Kontakt personalet og bestil en tid senest 3 dage før vejledningen ønskes.
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Fredag den 21. oktober kl. 13.00-15.00
Billedbehandling med Picasa
Prøv elementær billedbehandling med Picasa og gem fotos på nettet.
Det gratis redigeringsprogram Picasa vil blive brugt.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge en mus.
Tilmelding: På biblioteket eller via hjemmesiden.
Onsdag den 30. november kl. 14.00-15.00
Digital cafe – hvad kan en iPad?
Vi sætter fokus på, hvad en IPad kan, og hvordan du via bibliotekernes
hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer herunder IPadapplikationer. Vi vil demonstrere en Ipad og svare på spørgsmål herom.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
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Oversigt
Her kan du se kurserne opdelt i emner

Download af netlydbøger, e-bøger og netmusik
Højbjerg Bibliotek
Onsdag 31. august
Højbjerg Bibliotek
Torsdag
1. september
Viby Bibliotek
Onsdag
7. september
Viby Bibliotek
Torsdag
8. september
Hovedbiblioteket
Mandag 19. september
Beder-Malling Bibliotek Mandag 26. september
Åby Bibliotek
Torsdag 29. september
Hovedbiblioteket
Mandag 24. oktober
Hovedbiblioteket
Mandag
7. november

kl. 10.00-12.00
kl. 13.00-15.00
kl. 10.00-12.00
kl. 13.00-15.00
kl. 16.00-17.30
kl. 13.00-15.00
kl. 13.00-14.30
kl. 16.00-17.30
kl. 16.00-17.30

16
16
31
31
12
4
33
13
12

Bibliotekets hjemmeside og søgning i biblioteksbasen
Højbjerg Bibliotek
Torsdag
8. september kl. 15.00-16.00
Højbjerg Bibliotek
Fredag
16. september kl. 10.00-11.00
Beder-Malling Bibliotek Mandag 3. oktober
kl. 13.00-14.00
Hovedbiblioteket
Mandag 3. oktober
kl. 16.00-17.30
Egå Bibliotek
Torsdag 13. oktober
kl. 17.00-18.30

16
16
4
13
5

Brug af borger.dk
Beder-Malling Bibliotek
Egå Bibliotek
Viby Bibliotek
Hovedbiblioteket
Højbjerg Bibliotek
Viby Bibliotek
Højbjerg Bibliotek

kl. 13.00-14.00
kl. 17.00-18.30
kl. 15.00-16.00
kl. 16.00-17.30
kl. 14.00-15.00
kl. 15.00-16.00
kl. 10.00-11.00

4
5
32
14
17
32
17

Lær din mobiltelefon at kende – bl.a. undervisning i sms
Skødstrup Bibliotek
Onsdag 14. september kl. 13.00-14.30
Lystrup Bibliotek
Tirsdag 27. september kl. 10.00-11.30
Egå Bibliotek
Torsdag 13. oktober
kl. 10.00-11.30

27
22
5

NemID og e-boks
Gellerup Bibliotek
Gellerup Bibliotek
Gellerup Bibliotek
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Mandag 10. oktober
Tirsdag
11. oktober
Mandag 21. november
Mandag 21. november
Tirsdag 22. november
Torsdag 24. november
Fredag 25. november

Mandag
Mandag
Mandag

3. oktober
7. november
5. december

kl. 10.30-11.30
kl. 10.30-11.30
kl. 10.30-11.30

6
6
6

Folkepension – selvbetjening på nettet med NemID
Skødstrup Bibliotek
Onsdag 28. september kl. 14.00-15.00
Harlev Bibliotek
Tirsdag
4. oktober
kl. 15.00-16.30
Gellerup Bibliotek
Mandag 24. oktober
kl. 10.00-11.00
Risskov Bibliotek
Onsdag
9. november kl. 10.00-11.00
Pc for begyndere
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek

27
7
6
25

Mandag 12. september kl. 12.00-15.00
Onsdag 14. september kl. 12.00-15.00
Mandag 19. september kl. 12.00-15.00
Onsdag 21. september kl. 12.00-15.00
Mandag 26. september kl. 12.00-15.00
Onsdag 28. september kl. 12.00-15.00
Mandag 3. oktober
kl. 12.00-15.00
Onsdag
5. oktober
kl. 12.00-15.00
Mandag 10. oktober
kl. 12.00-15.00
Onsdag 12. oktober
kl. 12.00-15.00

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Billedbehandling med Picasa
Hasle Bibliotek
Tirsdag 13. september kl. 10.30-13.30
Hasle Bibliotek
Tirsdag 20. september kl. 10.30-13.30
Hasle Bibliotek
Tirsdag 27. september kl. 10.30-13.30
Åby Bibliotek
Fredag
21. oktober
kl. 13.00-15.00
Hovedbiblioteket
Mandag 31. oktober
kl. 16.00-17.30

8
8
8
35
14

Ny på nettet
Viby Bibliotek
Åby Bibliotek
Viby Bibliotek
Hovedbiblioteket
Viby Bibliotek
Viby Bibliotek
Hasle Bibliotek
Hasle Bibliotek
Lystrup Bibliotek
Tranbjerg Bibliotek

Torsdag
1. september
Onsdag
7. september
Mandag 12. september
Mandag 12. september
Tirsdag 13. september
Mandag 19. september
Torsdag 29. september
Torsdag
6. oktober
Mandag 10. oktober
Mandag 10. oktober

kl. 15.00-17.00 31
kl. 13.00-14.30 33
kl. 15.00-17.00 31
kl. 16.00-17.30 12
kl. 10.00-12.00 31
kl. 15.00-17.00 31
kl. 14.00-17.00
9
kl. 14.00-17.00
9
kl. 10.00-12.00 22
kl. 16.30-18.00 29
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Lystrup Bibliotek
Tranbjerg Bibliotek
Harlev Bibliotek
Sabro Bibliotek

Torsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

13.
17.
1.
2.

oktober
oktober
november
november

kl. 10.00-12.00 22
kl. 16.30-18.00 29
kl. 15.00-17.00
7
kl. 15.00-16.30 26

Risskov Bibliotek
Alle onsdag i september, oktober og november kl. 12.00-15.00
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Seniorsurf-dag
Viby Bibliotek
Hasle Bibliotek
Højbjerg Bibliotek
Risskov Bibliotek
Hovedbiblioteket
Åby Bibliotek
Viby Bibliotek

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

E-mail for begyndere
Viby Bibliotek
Viby Bibliotek
Åby Bibliotek
Viby Bibliotek
Hovedbiblioteket
Tranbjerg Bibliotek
Hasle Bibliotek
Sabro Bibliotek
Lystrup Bibliotek
Harlev Bibliotek
Lystrup Bibliotek

Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

30.
2.
13.
16.
26.
26.
13.
16.
21.
22.
24.

Rundtur på nettet
Hasle Bibliotek

Torsdag

27. oktober

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

kl. 10.00-12.00 32
kl. 10.00-15.00 9
kl. 10.00-17.00 16
kl. 12.00-14.00 25
kl. 13.00-15.00 13
kl. 13.00-15.00 34
kl. 14.00-16.00 32

august
september
september
september
september
september
oktober
november
november
november
november

kl. 10.00-12.00 31
kl. 10.00-12.00 31
kl. 13.00-14.30 33
kl. 10.00-12.00 31
kl. 16.00-17.30 12
kl. 16.30-18.00 29
kl. 14.00-17.00 10
kl. 15.00-16.30 26
kl. 10.00-12.00 24
kl. 15.00-17.00
7
kl. 10.00-12.00 24

kl. 14.00-17.00

10

Computerbøvl – hjælp til selvhjælp
Hjortshøj Bibliotek
Onsdag 14. september kl. 17.00-19.00
Lystrup Bibliotek
Torsdag 29. september kl. 19.30-21.30
Skødstrup Bibliotek
Onsdag
9. november kl. 17.00-19.00

11
22
27

Lokalhistorie
Hovedbiblioteket

Mandag

10. oktober

kl. 16.00-17.30

13

Bibzoom
Hovedbiblioteket

Mandag

14. november

kl. 16.00-17.30

14

Ageforce – netværk for 50+
Åby Bibliotek
Torsdag
Højbjerg Bibliotek
Onsdag
Højbjerg Bibliotek
Torsdag

16. september kl. 13.00-14.00
12. oktober
kl. 15.00-16.00
13. oktober
kl. 14.00-15.00

33
16
16

Digital Café – hvad kan en iPad?
Højbjerg Bibliotek
Tirsdag
Åby Bibliotek
Onsdag
Viby Bibliotek
Torsdag

29. november
30. november
1. december

kl. 14.00-15.00
kl. 14.00-15.00
kl. 14.00-15.00

17
35
32

Slægtsforskning
Viby Bibliotek
Lystrup Bibliotek
Lystrup Bibliotek
Lystrup Bibliotek

Onsdag 14.
Mandag
7.
Tirsdag 15.
Mandag 28.

september
november
november
november

kl. 15.00-17.00
kl. 10.00-12.00
kl. 19.30-21.30
kl. 10.00-12.00

32
23
24
23

Musekursus
Sabro Bibliotek
Tilst Bibliotek
Sabro Bibliotek
Tilst Bibliotek

Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

september
oktober
oktober
november

kl. 17.30-19.00
kl. 10.00-11.30
kl. 14.30-16.00
kl. 10.00-11.30

26
28
26
28

Åbent internetværksted
Trige Bibliotek
Mandag

29.
12.
26.
3.

7. november

kl. 10.00-12.00 30
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