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Lær mere om IT – Efterår 2012
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 billedbehand-
lingsprogrammet Picasa, bruge tablets og smartphones, søge på Inter-
nettet, downloade musik og e-bøger, søge på bibliotekets hjemmeside, 
finde oplysninger om din slægt og meget mere.

Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministe-
riet 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, Højbjerg, Lystrup, Risskov, Skødstrup, Viby og Åby 
bibliotekerne holder it-introduktioner på seniorsurf-dagen.



BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

eReolen.dk – hvordan?
Torsdag 1. november kl. 10.00 -11.00
Slip for en lang reserveringskø ved at låne bøger fra eReolen.dk.  
Bøgerne kan læses på pc, mac, tablet, iPad og smartphones  
(læs mere på: www.ereolen.dk/help). Kom og lær hvordan.  
Medbring det (bærbare) udstyr du vil læse ebøgerne på.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc/smartphone/tablet.
Tilmelding: Fra 15 oktober. Sidste frist 29. oktober.
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk

NemID, e-boks eller ’Din side’ - du bestemmer
Mandag 3. september kl. 10.30 -11.30
Mandag 1. oktober kl. 10.30 -11.30
Mandag 5. november kl. 10.30 -11.30
Mandag 3. december kl. 10.30  -11.30
Har du fået NemID, men ved ikke hvordan du skal aktivere den, eller 
har du brug for at få oprettet et NemID og aktiveret det, så hjælper vi 
dig. Vi hjælper dig også hvis du gerne vil have adgang til din e-boks, 
eller fortæller dig om ’Din side’ - din adgang til dine offentlige papirer, 
så kan vi også hjælpe dig med det.
Tilmelding: Tilmelding senest torsdagen før.

Seniorsurfdag på Gellerup Bibliotek
Torsdag 13. september kl. 10.00 -15.00
På seniorsurfdagen kan du på Gellerup Bibliotek deltage i Den Digitale 
Skattejagt, der er udviklet specielt for ældre mennesker, som skal i gang 
med at bruge computeren. Du kan enten få hjælp fra personalet til at 
komme i gang med skattejagten, i det tilfælde skal du bestille tid, eller du 
kan selv frit benytte bibliotekets computere i åbningstiden.
Tilmelding: Senest 10. september på tlf. 8940 9640.

Seniorsurfdag på Gellerup Bibliotek
Torsdag 13. september kl. 15.00
Vil du lære hvor og hvordan du kan finde information om dit lokal-
område, og bor du i Gellerup/Toveshøj og nærmeste omegn, så vil 
medarbejdere fra Gellerup Bibliotek guide dig i at bruge de digitale 
vidensbaser fra lokalområdet.
Tilmelding: Senest 10. september på tlf. 8940 9640.

Library Press
Mandag 24. september kl. 11.00
Har vi ikke en bestemt avis eller tidsskrift og på et sprog, du gerne vil 
læse, er der en mulighed for at du kan finde dem på Library Press. Kom 
og lær hvordan du bruger denne website.
Tilmelding: Senest 20. september på tlf. 8940 9640.
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Find din slægt
Torsdag 1. november kl. 15.00
Man siger ganske vist, at om 100 år er alting glemt, men lad os 
kæmpe imod.
Vi bør indsamle familieberetninger og erindringer fra vore bedsteforæl-
dre, forældre og fra egen tid. Arkiver og internet rummer også mulig-
heder og kan i voksende grad hjælpe med oplysninger, og i dag kan der 
benyttes særlige computerprogrammer til at holde styr på de fundne 
slægtsoplysninger. Sven-Erik Christiansen fra Brabrand-Årslev Lokalhi-
storiske Arkiv vil hjælpe dig.
Tilmelding: Gellerup Bibliotek tlf. 8940 9640.

Din side og Post på borger.dk
Onsdag 12. december kl. 10.30 -12.00
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? - Vi ser på Din side og 
din Post på borger.dk, da alle henvendelser fra det offentlige snart kun 
kommer via post til dig på borger.dk. Du får en introduktion til nogle af 
de mange selvbetjeningsmuligheder der findes. Lær f.eks. hvordan man 
får et nyt sundhedkort og hvordan man skifter læge? 
Forudsætninger: Du skal medbringe dit nøglekort
Tilmelding: Senest 10. december på tlf. 8940 9640.

FøLG meD På www.aakB.Dk/GeLLeRuP

NemID for unge og andet
Gellerup Bibliotek vil i efteråret 2012 afholde kurser specielt for 
unge fra lokalområdet med henblik på at styrke dem i at blive 
digitale medborgere. Det gøres i samarbejde med folkeskoler, 
privatskoler og ungdomsskoler i lokalområdet.

IT
Gellerup Bibliotek tilbyder hver tirsdag formiddag mulighed,  
for at booke en IT-hjælp, til et generelt IT behov.
Kontakt biblioteket og tilmeld dig.
Der er derudover mulighed for mange andre IT-aktiviteter.
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HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk

Digital café - hvad kan en iPad?
Onsdag 3. oktober kl. 15.00 -16.30
Vi sætter fokus på hvad en iPad kan. I den digitale café viser vi, hvordan 
du kan få adgang til e-bøger på eReolen.dk via bibliotekets hjemme-
side. Vi viser, hvordan det foregår på iPad og på e-bogslæser.
Tilmelding: Tlf. 8713 9705 eller harlevbibliotek@aarhus.dk.
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BIBLIOTEKsKALENDER
Glem ikke et eksemplar af Bibliotekskalenderen for efteråret 2012

Udstilling

Palles GavebodBabymassage

Æblepresning Film for de små

Rejseforedrag

Ind i en bog

Skak for børnFrimærkesamling

Åben SceneStrikkerier

Netbaser

Forfattermøde

Halloween

Sæsonens bøger

Tandplejens værksted

Koncert

Børneteater

Sundhedscafé

Machinima

Bydelsmor

Foredrag

Bamsedag Blendstrup live

Cup Cake Workshop

Julefilm

Kultur og Borgerservice

Aarhus Kommune

BIBlIoTeKSKaleNdeReN
eFTeRÅR 2012

Omslag.indd   3

11-07-2012   14:14:23

Til arrangementerne i efteråret 2012 kan du møde forfattere, deltage i 
læsekredse om aktuelle bøger, høre interessante foredrag og se film og 
udstillinger. Igen i år har vi selvfølgelig også tænkt på børnene, og der 
er masser af film, børneteater og hobbyaktiviteter for de små.

Der er næsten 200 arrangementer for børn og voksne at vælge imellem; 
enkelte koster et mindre beløb, men langt de fleste er ganske gratis. 
Bemærk at nogle arrangementer kræver tilmelding, også selvom det er 
gratis arrangementer.

Find dit lokale bibliotek og se, hvad det byder på, eller tjek om et 
lokalbibliotek i en af nabobyerne har noget, der er endnu bedre. God 
fornøjelse med arrangementerne på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Vi glæder os til at se dig!
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IT-HJøRNeT // Nethood – Hjælp til selvhjælp

IT-HJØRNET //Nethood – Hasle, tilbyder åben IT-café og individuel 
IT-hjælp, workshops og kortere kurser. 
Kurser og workshops i IT-HJØRNET er gratis. Du er velkommen til at 
medbringe din egen bærbare computer..

IT-caféen har åbent 
Mandag kl. 15.00 -18.00 
Onsdag kl. 10.00 -12.00

Her kan du komme lige ind fra gaden og få hjælp til f.eks. e-mail, 
NemID, PowerPoint, opsætning af en ansøgning eller CV, arbejde med 
dine digitale billeder, skype, søgning på nettet, opsætning af internet-
annoncer, scanning, facebook, ageforce, forældreintra, film, musik og 
bøger på nettet, m.m.m.

Individuel hjælp
Kan du ikke på disse tidspunkter – eller har du et problem der kræver 
lidt tid at løse – kan du henvende dig til Hasle Bibliotek tlf. 8940 9630 
og få en tid til 30-60 minutters individuel vejledning.

kurser
Der er endnu ikke endelig fastlagt kurser i IT-HJØRNET  // Nethood – Hasle
Der vil i løbet af september, oktober og november blive afholdt kickstart 
kurser (3-4 mødegange á 3 timer) i billedbehandling, videoredigering, 
lydredigering og hjemmesideopbygning.

Er der noget specielt du gerne vil have kursus om - eller er I måske en 
studiegruppe der vil lære powerpoint eller en forening der kan samle 
3-6 personer omkring et IT-emne, så spørg endelig os om vi kan hjælpe 
jer med en underviser.

Fyraftens workshops onsdag fra 15.00 -17.00
Fra efteråret prøver vi noget nyt.
Fast hver onsdag fra 15.00 -17.00, holder vi fyraftens-workshops i for-
skellige emner.

HAsLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Aarhus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk
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Det kan for eksempel være
•	 Selvbetjening	på	nettet,	NemID,	netbank	og	borger.dk
•	 Udenlandske	aviser	på	nettet.
•	 Om	at	købe	og	sælge	på	nettet	f.eks.	via	”Den	blå	avis”	”Gul	og	
gratis”	og	”qxl”

•	 Ryd	op	og	hold	orden	på	din	computer
•	 Mail	
•	 Indscanning	af	fotos	og	dias
•	 Lær	at	bruge	Bluetooth

microsoft academy – selvstudie af microsofts programmer
Hen over sommeren vil vi tage Microsoft Academy i brug. Det er en 
mulighed for at lave netbaseret selvstudie af microsofts progammer fra 
word for begyndere til avanceret programmering. Det er muligt at tage 
tests anderkendt af Microsoft på basis af selvstudiet.
Det er muligt at gennemføre træningen både i IT-HJØRNET og hjem-
me. Hvis du er interesseret så hør nærmere i IT-HJØRNET

For nærmere information må du følge med i opslag på Hasle Bibliotek 
eller på Hasle Biblioteks hjemmeside: www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNET har også sin egen hjemmeside www.it-hjoernet.dk, hvor 
du også kan følge med i kurser og workshops, se ugens link og hvad 
der ellers sker i IT-HJØRNET. Her har du også mulighed for at tilmelde 
dig til at få nyhedsbreve via din mail.

IT-HJøRNeT søger frivillige 
der har tid og lyst til at hjælpe andre i IT-HJØRNET. 
Vi søger frivillige både til dag, aften og weekend tidspunkter, så vi kan 
udvide åbningstiden. 
Henvend dig til Hasle Bibliotek for mere information.

kontakter
Hasle Bibliotek www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNETS hjemmeside : www.it-hjoernet.dk
Telefon til Hasle Bibliotek: 89 40 96 30
Mail: post@it-hjoernet.dk
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Nethood
Tirsdage og torsdage kl. 15.00 -17.30
August, september, oktober, december
Få hjælp til at udforske internettet, bruge NemID, borger.dk, bestille billet-
ter, tjekke skat, bruge netbank, oprette mail, boligsøgning og meget mere.
Der er desuden mulighed for at bruge Microsofts e-læringsprogram, 
IT-academy,	til	at	lære	word,	excel	m.m.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Internet for begyndere
Mandag 10. september kl. 16.00 -17.30
Onsdag 24. oktober kl. 13.00 -14.30
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger internettet?
Du får viden om, hvilke muligheder der er på internettet og bliver præ-
senteret for eksempler på spændende, gode og relevante steder, du kan 
besøge. Du får mulighed for selv at surfe på internettet.
Forudsætning: Du skal kunne bruge tastatur og mus. 
Efter kurset er du i stand til at surfe på internettet og lave basale søg-
ninger efter hjemmesider mv.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.

Seniorsurf dag
Torsdag 13. september kl. 13.00 -15.00
På seniorsurf-dagen kan du på Hovedbiblioteket få vejledning i brug af 
internettet og deltage i Den digitale Skattejagt, der udvikles specielt til 
dagen. Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
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Picasa
Mandag 17. september kl. 16.00 -17.30
Introduktionen viser, hvordan du kan lave simple redigeringer af dine 
digitale billeder; herunder beskæring og ændring af lys/farver. 
NB: Der udleveres en cd-rom med billeder, men medbring gerne dine 
egne billeder.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset vil du kunne 
lave enkel redigering af billeder, som fjerne røde øjne og beskæring.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket

iPad/tablet - Hvad kan man bruge den til?
Onsdag 19. september kl. 13.00 -14.30
Onsdag 31. oktober kl. 13.00 -14.30
Hvad kan en iPad/tablet? Lær om de grundlæggende funktioner ved en 
iPad/tablet, som hvordan du navigerer, søger på nettet og downloader 
apps. Der vil være mulighed for individuel vejledning.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Nethandel
Mandag 24. september kl. 16.00 -17.30
Vil du gerne handle på internettet? Du introduceres til de grundlæg-
gende aspekter ved nethandel; Hvordan gør man? Hvad skal man 
være opmærksom på? Hvor er det godt at handle? Hvor sikkert er det? 
Hvilke rettigheder har man?
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset har du fået 
grundlæggende indblik i nethandel.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket
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eReolen.dk - dit e-bogsbibliotek på nettet
Onsdag 26. september kl. 13.00 -14.30
Onsdag 7. november kl. 13.00 -14.30
Hvor kan jeg finde e-bøger? På eReolen.dk  kan du downloade til din 
pc, tablet, smartphone eller e-bogslæser. Lær hvordan du lægger en 
e-bog ned på de forskellige endheder. Der vil være mulighed for at få 
individuel vejledning.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Facebook
Mandag 1. oktober kl. 16.00 -17.30
Facebook er det mest udbredte sociale netværk i verden, men hvad kan 
man bruge det til? 
Introduktionen vil beskrive Facebook. Det vil blive vist, hvordan man 
opretter en profil, finder rundt og agerer på Facebook.
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 oprette en profil og bruge grundlæggende dele af Facebook.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.

aarhuswiki
Det nye opslagsværk om aarhus
Mandag 8. oktober kl. 16.00 -17.30
AarhusWiki er et opslagsværk, hvor det handler om at dele artikler. 
Kunne du tænke dig at bidrage med artikler, kan du få hjælp ved denne 
introduktion. Har du evt. allerede skrevet artikler om Aarhus og omegn, 
er du velkommen til at tage dem med.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset kan du lægge 
artikler ind i wikien.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.
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Smartphone - Hvad kan man bruge den til?
Onsdag 10. oktober kl. 13.00 -14.30
Onsdag 14. november kl. 13.00 -14.30
Hvad er en smartphone? Hvad består den af, og hvad adskiller den fra 
en almindelig mobiltelefon? Lær om de grundlæggende funktioner i en 
smartphone, som f.eks. mail, søgning på nettet og apps. Der vil være 
mulighed for individuel vejledning.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Borger.dk
Mandag 22. oktober kl. 16.00 -17.30
Mandag 26. november kl. 16.00 -17.30
Borger.dk giver dig adgang til informationer om det offentlige Dan-
mark. Du kan ændre din forskudsregistrering, melde flytning mv. 
Kurset giver en introduktion til, hvordan du finder rundt på borger.dk. 
VIGTIGT: Medbring dit NemID.
Forudsætning: 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 borger.dk´s muligheder.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.

e-mail
Mandag 29. oktober kl. 16.00 -17.30
Onsdag 21. november kl. 13.00 -14.30
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-mailkonto, sende og modtage e-mails. Der vil 
være mulighed for at oprette din egen e-mail konto.
Forudsætning: 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.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.
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Lokalhistorie
Mandag 5. november kl. 16.00 -17.30
Vil du gerne vide noget om Aarhus historie? Introduktionen viser rele-
vante hjemmesider, og vi skal se billeder og filmklip fra Aarhus i gamle 
dage. Der vil være en rundvisning i Lokalhistorie på Hovedbiblioteket, 
hvis der er interesse for det.
Forudsætning: Du skal kunne bruge tastatur og mus. Efter kurset har du 
kendskab til relevante hjemmesider, som omhandler lokahistorie i Aarhus.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.

Google
Mandag 12. november kl. 16.00 -17.30
Google er den søgemaskine, som de fleste bruger til at søge informa-
tioner, men den kan være svær at søge i.
Introduktionen gennemgår Googles principper og egenart, samt giver 
tips til, hvordan man søger i den enkle og avancerede søgning.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset kan du 
søge enkelt og avanceret i Google.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.

Netlydbog.dk
Mandag 19. november kl. 16.00 -17.30
Netlydbog.dk er dit bibliotek, hvor du kan hente lydbøger til gratis 
download. Introduktionen vil gennemgå siden, lån af lydbog i to forma-
ter, lyt til bogen og overfør bogen til en bærbar afspiller.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge de 
grundlæggende funktioner på internettet. Efter kurset kan du downloade 
en lydbog, lytte til bogen på computeren og overføre til bærbar afspiller.
Tilmelding: Til Hovedbiblioteket.
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Surf med en senior
Torsdag 13. september kl. 10.00 -12.00
’Seniorbibliotekaren’ holder introduktion til internettet for ældre, der er 
helt uden kendskab til internettet. Resten af dagen reserverer vi to 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 mandag 10. september til introduktionen. 
Resten af dagen ingen tilmelding.

eReolen.dk – hvordan?
Onsdag 19. september kl. 10.00 -11.00
Slip for en lang reserveringskø ved at låne bøger fra ereolen.dk. 
Bøgerne kan læses på pc, mac, tablet, ipad og smartphones 
(læs mere på www.ereolen.dk/help). Kom og lær hvordan. 
Medbring det (bærbare) udstyr du vil læse ebøgerne på.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc/smartphone/tablet.
Tilmelding: Fra 3. september. Sidste frist 17. september.

Lær din mobil at kende - for seniorer
Tirsdag 25. september kl. 10.00 -11.30
Vil du være bedre til at bruge din mobil og til at sende sms’er til dine 
børnebørn? Så er dette formiddagsarrangement lige noget for dig! 
Elever fra Egå Produktionshøjskole hjælper og vejleder dig.
Tilmelding: Fra 10. september. Sidste frist 22. september.

Digital café - hvad kan en iPad?
Tirsdag 20. november kl. 14.00 -15.00
Vi sætter fokus på hvad en iPad kan, og hvordan du via bibliotekernes 
hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer.
Vi vil demonstrere en iPad og svare på spørgsmål herom.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
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Borger.dk-kursus for begyndere
Fredag 23. november kl. 10.00 -11.00
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et 
kursus på Højbjerg Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de 
mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedkort, og hvordan man skifter læge.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en NemID til det offentlige 
(ikke kun til banken), og man bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: Til jkm@aarhus.dk.
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KOLT-HAssELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk

eReolen.dk – hvordan?
Mandag 15. oktober kl. 14.00 -15.00
Slip for en lang reserveringskø ved at låne bøger fra ereolen.dk.  
Bøgerne kan læses på pc, mac, tablet, iPad og smartphones  
(læs mere på www.ereolen.dk/help). Kom og lær hvordan.  
Medbring det (bærbare) udstyr du vil læse ebøgerne på.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc/smartphone/tablet.
Tilmelding: Fra 1. oktober. Sidste frist 10. oktober.
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Seniorsurf-dag på bibliotekerne i Aarhus hvor man som sidste år kan 
deltage i en digital skattejagt. Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibli-
otekerne og Digitaliseringsstyrelsen har i fællesskab skabt en senior-
surf-dag torsdag den 13. september 2012, hvor ældre, der ikke bruger 
computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere.

Hovedbiblioteket kl. 13.00 -15.00
På seniorsurf-dagen kan du på Hovedbiblioteket få vejledning i brug af 
internettet og deltage i Den digitale Skattejagt, der udvikles specielt til 
dagen. Vejledningen varer 30-45 minutter.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.

Højbjerg kl. 10.00 -12.00
Surf med en senior. ’Seniorbibliotekaren’ holder introduktion til inter-
nettet for ældre, der er helt uden kendskab til internettet. Det foregår 
fra kl. 10.00 -12.00, og du skal tilmelde dig senest 10. september.
Resten af dagen reserverer vi to pc’er for alle, der har lyst til at invitere 
en ældre ven med på ’it-vognen’. Der er kaffe på kanden.
Tilmelding: Senest mandag 10. september til introduktionen. 
Resten af dagen ingen tilmelding.

Lystrup Bibliotek kl. 12.00 -14.00
Seniorsurf-dagen den 13. september er en national begivenhed, hvor 
biblioteker, datastuer og andre undervisningstilbud gør en ekstra ind-
sats for at få flere nye seniorer til at stifte bekendtskab med internettet.
På seniorsurf-dagen kan du på Lystrup 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	max.	en	time.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk.
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Risskov Bibliotek kl. 10.00 -14.00
På seniorsurfdagen kan du på Risskov Bibliotek deltage i Den Digitale 
Skattejagt, der er udviklet specielt for ældre mennesker, som skal i gang 
med at bruge computeren. Du kan enten få hjælp fra personalet til at 
komme i gang med skattejagten, i det tilfælde skal du bestille tid, eller du 
kan selv frit benytte bibliotekets computere i hele bibliotekets åbningstid.
Tilmelding: Tilmelding på tlf. 8940 9600 fra torsdag 30. august.

Skødstrup Bibliotek kl. 14.00 -16.00
På seniorsurfdagen kan du deltage i Den Digitale Skattejagt, der er ud-
viklet specielt for ældre , som skal i gang med at bruge computeren. Du 
kan enten få hjælp fra personalet til at komme i gang med skattejagten, 
i det tilfælde skal du bestille tid, eller du kan selv frit benytte bibliote-
kets computere i hele bibliotekets åbningstid.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Viby Bibliotek kl. 10.00 -12.00 og 14.00 -16.00
På seniorsurf-dagen opfordres ældre, som ikke er vant til at bruge en 
pc, til at komme og prøve det på biblioteket. Vi har flere muligheder :
1. kl. 10.00 -12.00 hvor en medarbejder hjælper og svarer på spørgsmål.
2. I samme tidsrum demonstreres en dukaPC, som er en brugervenlig 

computer, der er beregnet til seniorer.
3. Kl. 14.00 -16.00 er to pc’er reserveret til dem, der gerne vil hjælpe en 

ældre ven med at bruge computeren.
Tilmelding: Til den første del af programmet på tlf. 8940 9555.

åby Bibliotek kl. 13.00 
Internet for begyndere og seniorsurf-dag.
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: kendskab til mus og tastatur. Bagefter kan deltagerne 
prøve den digitale skattejagt i forbindelse med seniorsurf-dagen.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, tlf. 8940 9500 eller 
via hjemmesiden.
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LYsTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Seniorsurfdag på Lystrup Bibliotek
Torsdag 13. september kl. 12.00 -14.00
Seniorsurf-dagen den 13. september er en national begivenhed, hvor 
biblioteker, datastuer og andre undervisningstilbud gør en ekstra ind-
sats, for at få flere nye seniorer til at stifte bekendtskab med internettet.
På seniorsurf-dagen kan du på Lystrup 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	max.	en	time.
Tilmelding: Fra torsdag den 30. August på tlf. 8713 1980 eller 
lystrupbibliotek@aarhus.dk.

Internet for begyndere
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 -12.00
Torsdag 4. oktober kl. 10.00 -12.00
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 søgemaski-
nen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser. 
Forudsætninger: Ingen, men det er en fordel at have kendskab til mus og 
tastatur. Der er mulighed for at komme kl. 9.30 og øve sig med musen.
Tilmelding: Fra 14 dage før arrangementet på tlf. 8713 1980 eller 
lystrupbibliotek@aarhus.dk.

Lær din mobil at kende - for seniorer
Mandag 8. oktober kl. 10.00 -11.30
Har du brug for at blive mere dus med din mobil? Kom og få en kop 
kaffe eller the og bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå Produkti-
onshøjskole underviser i mobiltelefonens mange muligheder.
Tilmelding: Via hjemmesiden fra mandag 24. september.
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e-mail for begyndere
Tirsdag 13. november kl. 10.00 -12.00
Torsdag 15. november kl. 10.00 -12.00
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.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på Internettet. Du skal endvidere 
medbringe en mobiltelefon.
Tilmelding: Fra 14 dage før arrangementet på tlf. 8713 1980 eller 
lystrupbibliotek@aarhus.dk

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

e-mail for begyndere
Tirsdag 11. september kl. 10.00 -12.00
Tirsdag 18. september kl. 10.00 -12.00
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 sender, modtager og besvarer mails. Der vil blive 
vekslet mellem oplæg og øvelser.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Tilmelding: Via hjemmesiden fra tirsdag 28. august.

Seniorsurfdag på Risskov Bibliotek
Torsdag 13. september kl. 10.00 -14.00
På seniorsurfdagen kan du på Risskov Bibliotek deltage i Den Digitale 
Skattejagt, der er udviklet specielt for ældre mennesker, som skal i gang 
med at bruge computeren. Du kan enten få hjælp fra personalet til at 
komme i gang med skattejagten, i det tilfælde skal du bestille tid, eller du 
kan selv frit benytte bibliotekets computere i hele bibliotekets åbningstid.
Tilmelding: Tilmelding på tlf. 8940 9600 fra torsdag 30. august.

Lær din mobil at kende - for seniorer
Torsdag 13. september kl. 10.00 -11.30
Har du brug for at blive mere dus med din mobil? Kom og få en kop 
kaffe eller the og bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå Produkti-
onshøjskole underviser i mobiltelefonens mange muligheder.
Tilmelding: Via hjemmesiden fra torsdag 30. august.
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sKØDsTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk

Lær din mobil at kende - for seniorer
Torsdag 6. september kl. 10.00 -11.30
Har du brug for at blive mere dus med din mobil? Kom og få en kop 
kaffe eller the og bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå Produkti-
onshøjskole underviser i mobiltelefonens mange muligheder.
Tilmelding: Via hjemmesiden fra torsdag 23. august.

Seniorsurfdag
Torsdag 13. september kl. 14.00 -16.00
På seniorsurfdagen kan du deltage i Den Digitale Skattejagt, der er ud-
viklet specielt for ældre, som skal i gang med at bruge computeren. Du 
kan enten få hjælp fra personalet til at komme i gang med skattejagten, 
i det tilfælde skal du bestille tid, eller du kan selv frit benytte bibliote-
kets computere i hele bibliotekets åbningstid.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
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Borger.dk-kursus for begyndere
Torsdag 25. oktober kl. 10.00 -11.00
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et 
kursus på Solbjerg Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de 
mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedkort og hvordan skifter man læge.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en NemID til det offentlige 
(ikke kun til banken), og man bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: På jkm@aarhus.dk.

eReolen.dk – hvordan?
Torsdag 15. november kl. 10.00 -11.00
Slip for en lang reserveringskø ved at låne bøger fra eReolen.dk. 
Bøgerne kan læses på pc, mac, tablet, iPad og smartphones 
(læs mere på www.ereolen.dk/help). Kom og lær hvordan. 
Medbring det (bærbare) udstyr du vil læse ebøgerne på.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc/smartphone/tablet.
Tilmelding: Fra 29. november. Sidste frist 12. november.

sOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · Tlf. 8692 8288 · solbjergbibliotek@aarhus.dk
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8713 2435 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Netlydbog.dk – hvordan?
Onsdag 3. oktober kl. 10.00 -11.00
Du kan hente lydbøger ned fra nettet og tage dem med på din MP3-af-
spiller. Du kan også lytte til lydbøgerne på din smartphone eller tablet. 
Kom og lær hvordan. Medbring det (bærbare) udstyr du vil lytte til 
netlydbøgerne på. MP3-afspillere skal understøtte WMA og DRM10. 
Læs mere på www.netlydbog.dk/help.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 17. september, sidste frist 1. oktober.
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TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 · 8380 Trige · Tlf. 8713 6313 · trigebibliotek@aarhus.dk

Internet for begyndere
Torsdag 11. oktober kl. 10.00 -12.00
Vil du være dus med Internettet? Trige Kombi-bibliotek hjælper dig 
godt i gang med kurset ’Internet for begyndere’. Kurset er en introduk-
tion 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, men det er en fordel, at have kendskab til mus 
og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk 
senest mandag den 8. oktober.

e-mail for begyndere
Mandag 19. november kl. 10.00 -12.00
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.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne 
bruge de grundlæggende funktioner på internettet.
Tilmelding: På tlf. 8713 6313 senest torsdag den 15. november.
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Find din slægt - og gør den levende
Onsdag 29. august kl. 19.30
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: På tlf. 8940 9540 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Seniorsurf-dag
Torsdag 13. september kl. 10.00 -12.00 og senere kl. 14.00 -16.00
På seniorsurf-dagen opfordres ældre, som ikke er vant til at bruge en 
pc, til at komme og prøve det på biblioteket. Vi har flere muligheder :
 1. kl. 10.00 -12.00 hvor en medarbejder hjælper og svarer på spørgsmål.
2. I samme tidsrum demonstreres en dukaPC, som er en brugervenlig 

computer, der er beregnet til seniorer.
3. Kl. 14.00 -16.00 er to pc’er reserveret til dem, der gerne vil hjælpe en 

ældre ven med at bruge computeren.
Tilmelding: Til den første del af programmet på tlf. 8940 9555.

eReolen.dk – hvordan?
Mandag 17. september kl. 10.00 -11.00
Slip for en lang reserveringskø ved at låne bøger fra eReolen.dk.  
Bøgerne kan læses på pc, mac, tablet, iPad og smartphones  
(læs mere på www.ereolen.dk/help). Kom og lær hvordan.
Medbring det (bærbare) udstyr du vil læse ebøgerne på.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc/smartphone/tablet.
Tilmelding: Fra 3. september. Sidste frist 14. september.

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk
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Netlydbog.dk – hvordan?
Mandag 1. oktober kl. 10.00 -11.00
Du kan hente lydbøger ned fra nettet og tage dem med på din MP3-
afspiller. Du kan også lytte til lydbøgerne på din smartphone eller 
tablet. Kom og lær hvordan. Medbring det (bærbare) udstyr du vil lytte 
til netlydbøgerne på. MP3-afspillere skal understøtte WMA og DRM10 
(læs mere på www.netlydbog.dk/help).
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 17. september. Sidste frist 28. september.

Søgning på internet for begyndere
Onsdag 3. oktober kl. 10.00 -12.00
Torsdag 4. oktober kl. 10.00 -12.00
Tirsdag 9. oktober kl. 10.00 -12.00
Fredag 12. oktober kl. 10.00 -12.00
Kurset er en introduktion til at finde rundt på nettet. Lær at bruge søge-
maskiner (Google) - både når man søger med ét ord, og når man søger 
mere nøjagtigt ved at kombinere flere ord. 
Desuden vises bibliotekernes hjemmeside med søgning af biblioteks-
materialer og endelig borger.dk.
Tilmelding: På tlf. 8940 9555.
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e-mail for begyndere
Tirsdag 16. oktober kl. 10.00 -12.00
Fredag 19. oktober kl. 10.00 -12.00
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst com-
puter 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 9555.

Lær din mobil at kende - for seniorer
Tirsdag 20. november kl. 10.00 -11.30
Vil du være bedre til at bruge din mobil og til at sende sms’er til dine 
børnebørn? Så er dette formiddagsarrangement lige noget for dig! 
Elever fra Egå Produktionshøjskole hjælper og vejleder dig.
Tilmelding: Fra 5. november. Sidste frist 17. november.

Borger.dk-kursus for begyndere
Onsdag 21. november kl. 10.00 -11.00
Torsdag 22. november kl. 10.00 -11.00
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et kur-
sus på Viby Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de mange 
selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk.  
Lær f.eks. hvordan man får et nyt sundhedkort og hvordan man 
skifter læge?
Forudsætninger: Man skal før kurset have en NemID til det offentlige 
(ikke kun til banken), og man bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: På jkm@aarhus.dk.
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Læringslørdag
Lørdag 25. august kl. 13.00
I anledning af læringslørdag vil biblioteket gerne præsentere vores 
hjemmeside, vise hvordan man søger materialer og se hvor det er 
hjemme, reserverer og hvordan man bruger ferieservice mm.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

2-dages oplæring i ”Lær mere om it”-metoden
Torsdag 6. september kl. 9.00 -15.00
Fredag 7. september kl. 9.00 -15.00
Undervisningen	er	et	gratis	tilbud	til	medarbejdere/undervisere	med	
it-formidlings-	og	undervisningsopgaver	inden	for	”Lær	mere	om	it-
netværket”.
Tilmelding: Senest fredag 31. august kl. 12.00. Minimum 8 deltagere. 
Ved henvendelse til Åby Bibliotek, tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden. 
Kontaktperson: Jens Yde, jyd@aarhus.dk.

Ageforce
Fredag 7. september kl. 15.00
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.

Internet for begyndere + seniorsurf-dag
Torsdag 13. september kl. 13.00 -14.30
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: kendskab til mus og tastatur. Bagefter kan deltagerne 
prøve den digitale skattejagt i forbindelse med seniorsurf-dagen.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden.

ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 
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e-mail for begyndere
Fredag 21. september kl. 13.00 -14.30
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst com-
puter 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 gmail. 
Forudsætninger: Ingen nødvendige krav, men en fordel at have kend-
skab til mus og tastatur.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden.

Wordfeud – et af de mest populære spil til smartphones 

og tablets, underholdende i alle aldre.
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”synes godt om” - et foredrag om facebook, selvfremstilling og etik
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00
Med udgangspunkt i sin egen facebookprofil, afdækker Peter Thom-
sen vores brug af internettet som et mekka for selvfremstilling. Peter 
Thomsen	er	fra	Århus	Universitet	-	Nordisk	sprog/litteratur/film	og	TV.	
Arrangeret i samarbejde med Åby Biblioteks
Tilmelding: Fra 24.september på Åby Bibliotek.

wordfeud for begyndere
Tirsdag 23. oktober kl. 13.00 -14.00
Tirsdag 13. november kl. 13.00 -14.00
Kom og hør hvad Wordfeud egentlig er, og se hvordan man spiller det 
på tablet og smartphone. Bagefter kan man prøve at spille Wordfeud 
mod hinanden eller mod personalet.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Billedbehandling med Picasa
Fredag 2. november kl. 13.00 -14.30
Prøv elementær billedbehandling med Picasa og gem fotos på nettet. 
Det gratis redigeringsprogram Picasa vil blive brugt.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden. 
Begrænset antal pladser.

Digital Cafe
Fredag 9. november kl. 13.00 -14.30
Vi sætter fokus på, hvilke af bibliotekets forskellige e-ressourcer bl.a. iPad 
kan håndtere. I vores digitale café har du mulighed for at få vist iPad, 
e-bogslæser og andet udstyr, som du kan benytte, når du vil læse eller se 
digitalt indhold fra bibliotekets hjemmeside. Som låner har man adgang 
til en stor mængde e-ressourcer som på f.eks eReolen.dk.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
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aarhus.dk og selvbetjeningsløsningerne
Fredag 23. november kl. 13.00 -14.30
Betjen dig selv via Aarhus Kommunes selvbetjeningsløsninger med 
NemID. Vi ser på de forskellige mulighederder er for at betjene sig selv 
via aarhus.dk.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden.

NemID og borger.dk
Torsdag 29. november kl. 13.00 -14.30
Der er mange selvbetjeningsløsninger på borger.dk, når man har et 
NemID. Vi præsenterer et udvalg af dem, og ser på hvordan NemID 
fungerer.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden.

Find det på bibliotekets hjemmeside
Onsdag 5. december kl. 13.00 -14.30
Find materialer via søgefunktionen og se hvor de står. Check din låner-
status og forny via nettet. Indstil ferieservice så du beholder din plads i 
køen. Brug bibliotekets mange tilbud via hjemmesiden.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Din side og post på borger.dk
Tirsdag 11. december kl. 13.00 -14.30
Vi ser på din side og din post på borger.dk.
Fra	xxx	skal	alle	henvendelser	fra	det	offentlige	foregå	via	post	på	borger.dk.
Tilmelding: På tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden.

35



OVERsIGT
Emneopdelte kurser

eReolen.dk
Viby Bibliotek Mandag 17. september kl. 10.00 -11.00 29
Højbjerg Bibliotek Onsdag 19. september kl. 10.00 -11.00 17
Hovedbiblioteket Onsdag 26. september kl. 13.00 -14.30 14
Kolt-Hasselager Bibliotek Mandag 15. oktober kl. 14.00 -15.00 19
Beder-Malling Bibliotek Torsdag 1. november kl. 10.00 -11.00 4
Hovedbiblioteket Onsdag 7. november kl. 13.00 -14.30 14
Solbjerg Bibliotek Torsdag 15. november kl. 10.00 -11.00 26

Seniorsurf-dag
Højbjerg Bibliotek Torsdag 13. september kl. 10.00 -12.00 17
Viby Bibliotek Torsdag 13. september kl. 10.00 -12.00 29
Risskov Bibliotek Torsdag 13. september kl. 10.00 -14.00 24
Gellerup Bibliotek Torsdag 13. september kl. 10.00 -15.00 6
Lystrup Bibliotek Torsdag 13. september kl. 12.00 -14.00 22
Åby Bibliotek Torsdag 13. september kl. 13.00 -14.30 32
Hovedbiblioteket Torsdag 13. september kl. 13.00 -15.00 12
Skødstrup Bibliotek Torsdag 13. september kl. 14.00 -16.00 25
Viby Bibliotek Torsdag 13. september kl. 14.00 -16.00 29
Gellerup Bibliotek Torsdag 13. september kl. 15.00 6

Find din slægt
Viby Bibliotek Onsdag 29. august kl. 19.30 29
Gellerup Bibliotek Torsdag 1. november kl.15.00 7

Borger.dk
Hovedbiblioteket Mandag 22. oktober kl. 16.00 -17.30 15
Solbjerg Bibliotek Torsdag 25. oktober kl. 10.00 -11.00 26
Viby Bibliotek Onsdag 21. november kl. 10.00 -11.00 31
Viby Bibliotek Torsdag 22. november kl. 10.00 -11.00 31
Højbjerg Bibliotek Fredag 23. november kl. 10.00 -11.00 18
Hovedbiblioteket Mandag 26. november kl. 16.00 -17.30 15
Åby Bibliotek Tirsdag 11. december kl. 13.00 -14.30 35
Gellerup Bibliotek Onsdag 12. december kl. 10.30 -12.00 7
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NemID
Gellerup Bibliotek Mandag 3. september kl. 10.30 -11.30 6
Gellerup Bibliotek Mandag 1. oktober kl. 10.30 -11.30 6
Gellerup Bibliotek Mandag 5. november kl. 10.30 -11.30 6
Åby Bibliotek Fredag 23. november kl. 13.00 -14.30 35
Åby Bibliotek Torsdag 29. november kl. 13.00 -14.30 35
Gellerup Bibliotek Mandag 3. december kl. 10.30 -11.30 6

Internet for begyndere
Hovedbiblioteket Mandag 10. september kl. 16.00 -17.30 12
Lystrup Bibliotek Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 -12.00 22
Viby Bibliotek Onsdag 3. oktober kl. 10.00 -12.00 30
Viby Bibliotek Torsdag 4. oktober kl. 10.00 -12.00 30
Lystrup Bibliotek Torsdag 4. oktober kl. 10.00 -12.00 22
Viby Bibliotek Tirsdag 9. oktober kl. 10.00 -12.00 30
Trige Bibliotek Torsdag 11. oktober kl. 10.00 -12.00 28
Viby Bibliotek Fredag 12. oktober kl. 10.00 -12.00 30
Hovedbiblioteket Onsdag 24. oktober kl. 13.00 -14.30 12

Picasa
Hovedbiblioteket Mandag 17. september kl. 16.00 -17.30 13
Åby Bibliotek Fredag 2. november kl. 13.00 -14.30 34

iPad/tablet
Hovedbiblioteket Onsdag 19. september kl. 13.00 -14.30 13
Harlev Bibliotek Onsdag 3. oktober kl. 15.00 -16.30 8
Hovedbiblioteket Onsdag 31. oktober kl. 13.00 -14.30 13
Åby Bibliotek Fredag 9. november kl. 13.00 -14.30 34
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 20. november kl. 14.00 -15.00 17

Nethandel
Hovedbiblioteket Mandag 24. september kl. 16.00 -17.30 13

Facebook
Hovedbiblioteket Mandag 1. oktober kl. 16.00 -17.30 14
Åby Bibliotek Tirsdag 9. oktober kl. 19.00 34
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aarhuswiki
Hovedbiblioteket Mandag 8. oktober kl. 16.00 -17.30 14

Smartphone
Hovedbiblioteket Onsdag 10. oktober kl. 13.00 -14.30 15
Hovedbiblioteket Onsdag 14. november kl. 13.00 -14.30 15

e-mail for begyndere
Risskov Bibliotek Tirsdag 11. september kl. 10.00 -12.00 24
Risskov Bibliotek Tirsdag 18. september kl. 10.00 -12.00 24
Åby Bibliotek Fredag 21. september kl. 13.00 -14.30 33
Viby Bibliotek Tirsdag 16. oktober kl. 10.00 -12.00 31
Viby Bibliotek Fredag 19. oktober kl. 10.00 -12.00 31
Hovedbiblioteket Mandag 29. oktober kl. 16.00 -17.30 15
Lystrup Bibliotek Tirsdag 13. november kl. 10.00 -12.00 23
Lystrup Bibliotek Torsdag 15. november kl. 10.00 -12.00 23
Trige Bibliotek Mandag 19. november kl. 10.00 -12.00 28
Hovedbiblioteket Onsdag 21. november kl. 13.00 -14.30 15

Lokalhistorie
Hovedbiblioteket Mandag 5. november kl. 16.00 -17.30 16

Google
Hovedbiblioteket Mandag 12. november kl. 16.00 -17.30 16

Netlydbog
Viby Bibliotek Mandag 1. oktober kl. 10.00 -11.00 30
Tranbjerg Bibliotek Onsdag 3. oktober kl. 10.00 -11.00 27
Hovedbiblioteket Mandag 19. november kl. 16.00 -17.30 16

Lær din mobiltelefon at kende
Skødstrup Bibliotek Torsdag 6. september kl. 10.00 -11.30 25
Risskov Bibliotek Torsdag 13. september kl. 10.00 -11.30 24
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 25. september kl. 10.00 -11.30 17
Lystrup Bibliotek Mandag 8. oktober kl. 10.00 -11.30 22
Viby Bibliotek Tirsdag 20. november kl. 10.00 -11.30 31
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Læringslørdag
Åby Bibliotek Lørdag 25. august kl. 13.00 32

wordfeud for begyndere
Åby Bibliotek Tirsdag 23. oktober kl. 13.00 -14.00 34
Åby Bibliotek Tirsdag 13. november kl. 13.00 -14.00 34

Bibliotekets hjemmeside
Åby Bibliotek Onsdag 5. december kl. 13.00 -14.30 35

Library Press
Gellerup Bibliotek Mandag 24. september kl. 11.00 6

2-dages oplæring i ’Lær mere om it’-metoden
Åby Bibliotek Torsdag 6. september kl. 9.00 -15.00 32
Åby Bibliotek Fredag 7. september kl. 9.00 -15.00 32

ageforce
Åby Bibliotek Fredag 7. september kl. 15.00 32

Der tages forbehold for eventuelle ændringer, hold dig derfor opdateret 
på vores hjemmeside www.aakb.dk.
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