


Ctrl+C
Kopierer det markerede.

Ctrl+V
Indsætter det klippede/kopierede.

Ctrl+Z
Fortryd.

Ctrl+Y
Fortryd, at du fortrød.

Ctrl+P
Udskriv.

Ctrl+Shift+S
Gem som.

Ctrl+S
Gem.

Windows+E
Åbner Denne Computer i Stifinder.

Window+F
Åbner søgefunktionen.

Window+F1
Åbner hjælpefunktionen i Windows.

Window+L
Låser computeren.

Alt+Tabulator
Skifter mellem de kørende processer.

Ctrl+A
Markerer alt.

Ctrl+X
Klipper det markerede.

En lille hjælp til tastaturet
Tastaturgenveje binder sig typisk til Ctrl 
(control), Alt, Shift eller Windows-tasterne. 
Hvis man f.eks. har et program åbent og vil 
benytte genvejen Ctrl+S, så holder man Ctrl i 
bund og trykkker på S.

Herunder er der nogle af de mest brugte 
genveje, en hjælp til gode vaner.

Ctrl+Shift+Esc
Åbner Jobliste.

Ctrl+Tabulator
Skifter mellem åbne programmer/vinduer.

Windows+Pause Break
Åbner Egenskaber for System.

Windows+D
Skiftevis minimering og gendannelse  
af alle vinduer.
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Lær mere om it – foråret 2013
ITK Design
Mølleparken 1
8000 Aarhus C

Gratis IT-kurser for alle.  
Igen i år har Aarhus Kommunes Biblioteker 
udarbejdet et samlet katalog over IT kurser 
på bibliotekerne i foråret 2013. 

Internettet er blevet en naturlig del af dan-
skernes hverdag – både når vi gerne vil un-
derholdes, lære nyt og har brug for at komme 
i kontakt med det offentlige.
 
Du kan lære at downloade e-bøger, bruge tab-
lets, anvende bibliotekets forskellige digitale 
services, sende email, bruge billedbehand-
lingsprogrammet Picasa og meget mere.

Fra 1. december 2012 skal din kommunika-
tion med det offentlige ske via selvbetjening 
på internettet. Når du f.eks. skal melde flyt-
ning eller bestille nyt sundhedskort skal det 
foregå digitalt. Derfor giver flere biblioteker 
introduktion til Borger.dk, hvor du med din 
NemID får adgang til de mange offentlige 
selvbetjeningsløsninger.

Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det 
bibliotek, der passer dig bedst og sammen-
sætte dit eget kursusprogram. Du kan også 
møde op i e-Butikken på Hovedbiblioteker 
eller i et af it-værkstederne

Hent programmet på biblioteket eller se det 
på www.aakb.dk/itkurser. 

Layout: Jan Thomassen
Tryk: Chronografisk
Oplag: 4.000ISBN 978-87-89860-76-3
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eReolen.dk – hvordan?
Torsdag 24. januar kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du låne bøger og læse  
dem på din pc, tablet, eller smartphone  
(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 7. januar.  
Sidste frist 22. januar. Du kan bestille billetter 
på www.aakb.dk/beder-malling eller på mail 
til hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
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AarhusWiki  
– Nu kan historien komme op af skuffen
Mandag 18. februar kl. 15.00 -16.00
AarhusWiki er stedet, hvor lokalhistorien 
samler sig indenfor alle emner. I et foredrag 
vil fhv. bibliotekar Leif Dehnits gennemgå 
wikiens muligheder. Der vises, hvorledes du 
selv kan komme til at bidrage med artikler 
og billeder. Nu kan historien komme op af 
skrivebordsskuffen.
Tilmelding: Fra mandag 4. februar via 
www.aakb.dk/egaa.

Kom på borger.dk med dit NemID
Onsdag 27. februar kl. 14.00 -16.00
Vi præsenterer, hvordan NemID fungerer  
og vejleder i, hvordan man logger sig på  
borger.dk, og tjekker sin post fra det offentlige.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken), 
og man skal medbringe sit nøglekort.
Man skal også være vant til at bruge en mus.
Tilmelding: Nødvendig på hjemmesiden 
www.aakb.dk/egaa.
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NemID, e-boks eller ”Din side” 
– du bestemmer
Mandag 7. januar kl. 10.30 -11.30
Mandag 4. februar kl. 10.30 -11.30
Mandag 4. marts kl. 10.30 -11.30
Mandag 8. april 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 en NemID og ha’ den aktiveret, 
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: Bedst at tilmelde sig på 
tlf. 8940 9640.

Kom og prøv en iPad
Torsdag 11. april kl. 15.00 -16.00
Arrangementet er for børn 7-9 år.
Se nogle forskelllige spil. Se en sjov bog eller 
film. Eller hør noget god musik.
Tilmelding: Bedst at tilmelde sig på 
tlf. 8940 9640.
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Elektronisk litteratur

Udstilling

Biografisme

Foredrag

Palles Gavebod

Det magiske bibliotek

Foredrag

Børneteater
Forfattermøde

Læsekreds

Kunst i børnehøjde

Ind i bogen

Strikkeworkshop

Kvindefrigørelse

Ind i en billedbog

Tænkepauser

Italiensk Bogcafé

Auschwitz uge Konservering

Rytmik og sjov

Ord-apotek

Forfattermøde

Bamsehospital

Det Arabiske Forår

Film for de små

www.aakb.dk

BIBLIOTEKSKALEnDEREn

FORåR 2013 Kultur og Borgerservice

Aarhus Kommune
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Internettet for begyndere
Onsdag 20. februar kl. 14.30 -16.00
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.
Forudsætning: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Harlev Bib-
liotek, tlf. 8713 9705 eller på  
www.aakb.dk/harlev.

Digital Cafe
Mandag 4. marts kl. 14.30 -16.00
Vi sætter fokus på, hvilke af bibliotekets for-
skellige 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.
Tilmelding: På www.aakb.dk/harlev.

NemID – til hvad og hvordan bruges det?
Onsdag 20. marts kl. 14.30 -16.00
Vi præsenterer, hvordan NemID fungerer og 
vejleder i, hvordan man logger sig på borger.dk, 
og tjekker sin post fra det offentlige.
Tilmelding: Ved henvendelse til Harlev  
Bibliotek, på tlf. 8713 9705 eller på 
www.aakb.dk/harlev.
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Forårets onsdags-workshops
23. januar Søgning med google
30. januar borger.dk, Nem.ID og e-boks
5. februar Introduktion til billedredigering
20. februar Lav en fotobog
27. februar Introduktion til videoredigering
6. marts YouTube – se og upload video
13. marts Lån lydbøger på nettet
20. marts Hør musik på internettet
3. april Se fjernsyn på internettet
10. april Opret en profil på facebook
17. april Få mere ud af din mail 
 (hotmail, live eller msn)
24. april  Få mere ud af din gmail
1. maj Sælg og køb på nettet / DBA
15. maj Skriv og rediger med Word
22. maj Pæn jobansøgning /CV i Word
30. maj Ryd op på din computer.
5. juni Lær at bruge Dropbox, Skydrive  
 og Google drive
12. juni Lær at bruge Skype 
 (gratis telefon på nettet)

IT-HJØRNET // Nethood – Hasle Bibliotek
I IT-HJØRNET tilbyder vi individuel IT-hjælp, 
IT-workshops og kortere kurser.
I IT-HJØRNET får du hjælp til selvhjælp, og 
du er forhåbentlig klogere, når du går herfra
Vi har 10 pc’ere, printer og scanner til fri 
afbenyttelse.

Individuel IT-hjælp
Du kan komme lige ind fra gaden og få hjælp
Mandage kl. 15.00 -18.00 og onsdage 
kl. 10.00 -12.00

Du kan få hjælp til f.eks. e-mail, NemID, søg-
ning på nettet, forældreintra, SU ansøgnin-
ger, film, musik og bøger på nettet, scanning, 
facebook, opsætning af en ansøgning eller 
cv, m.m.

Bestil en tid
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.

Onsdags-workshops
Fast hver onsdag fra 15.00 -17.00, holder vi 
åbne workshops i forskellige IT-emner.
Læs mere om de enkelte workshops på  
IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk
Tilmelding på Hasle Bibliotek eller  
post@it-hjoernet.dk er en fordel, men du kan 
også bare møde op.



11

Kortere kurser
Der vil i løbet af marts, april og maj blive 
afholdt kortere kurser (3-4 mødegange á 3 
timer) i billedbehandling, layout, video- og 
lydredigering og hjemmesideopbygning.  
Se nærmere på IT-HJØRNETS hjemmeside: 
www.it-hjoernet.dk

Bestil en workshop eller et kursus
Er der noget specielt du gerne vil vide mere 
om? 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.

Mere information
Du kan følge med i opslag på Hasle Biblio-
teks eller på Hasle Biblioteks hjemmeside: 
www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNET har også sin egen hjemmeside, 
www.it-hjoernet.dk, hvor du kan se kommende 
kurser og workshops og andre arrangementer, 
se ugens link og tilmelde dig til at få nyheds-
breve via din e-mail.

Kontakter
Hasle Bibliotek www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk
Telefon til Hasle Bibliotek: 8940 9630
Mail: post@it-hjoernet.dk

//Nethood er støttet af:
•	 Kulturministeriet
•	 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
•	 Kulturstyrelsen
•	 Microsoft
•	 Foreningen Nydansker
•	 BRFkredit
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Kom på borger.dk med din NemID
Tirsdag 12. marts kl. 13.00 -15.00
Vi præsenterer, hvordan NemID fungerer og 
vejleder i, hvordan man logger sig på borger.dk, 
og tjekker sin post fra det offentlige.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken), 
og man skal medbringe sit nøglekort. 
Man skal også være vant til at bruge en mus.
Tilmelding: Nødvendig enten på Hjortshøj 
Kombi-bibliotek, tlf. 8674 1122 eller på  
hjortshoejbibliotek@aarhus.dk senest  
torsdag den 7. marts.
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App’en giver dig adgang til at…
•	 søge	og	bestille	f.eks.	bøger,	musik,	film	eller	spil
•	 få	overblik	over	dine	bestillinger	og	lån
•	 forlænge	låneperioden	for	dine	lånte	materialer
•	 blive	inspireret	til	gode	oplevelser,	koncerter	og	foredrag
•	 læse	nyheder	fra	biblioteket
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IT-VæRKSTED
IT-værkstedet er åbent fra februar-maj på 
torsdage kl. 10.00 -12.00 i supportpunktet
Er du nybegynder i forhold til IT, så er IT-
værkstedet et godt sted at starte. I IT-værk-
stedet kan du komme med din egen bærbare 
pc, tablet eller smartphone og lære alene eller 
sammen med andre. Har du ingen bærbar 
pc, stiller biblioteket én til rådighed. Vejle-
derne er bibliotekspersonalet. 

NETHOOD
Nethood på Hovedbiblioteket er åbent fra janu-
ar - juni på tirsdage og torsdage kl. 15.00 -17.30
Få hjælp til at udforske internettet, bruge  
NemID, Borger.dk, bestille billetter, tjekke 
skat, bruge netbank, oprette mail, søge bolig 
og meget mere. Der er desuden mulighed 
for at bruge Microsofts e-læringsprogram IT-
academy til at lære word, excel m.m.

VæRKSTED
Onsdage mellem kl. 13.00 -14.30 i kælderen
I værkstedet kan du lære mere om ny tekno-
logi og nye services fra biblioteket. Værkstedet 
er et uformelt miljø, hvor vi ved fælles hjælp 
finder svar på dine spørgsmål. Der vil være en 
bibliotekar til stede, men værkstedet er base-
ret på erfaringsudveksling deltagerne imellem.
Tilmelding kan ske via www.aakb.dk eller ring 
til telefonvagten på tlf. 8940 9200.

Lær mere om iPad/tablets
6. februar, 6. marts og 3. april
Medbring gerne egen tablet.

Lær mere om eReolen – dit e-bibliotek på nettet
20. februar og 13. marts
Medbring gerne tablet, smartphone eller e-læser.

Lær mere om Smartphone
27. februar og 20. marts
Medbring gerne egen smartphone.
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IT-INTRODuKTION
Kom og få opgraderet dine it-kompetencer. Vo-
res IT-introduktioner er grundlæggende med 
oplæg og øvelser. En introduktion varer ca. 1½ 
time og finder sted i undervisningslokalet. 
Tilmelding til alle kurser sker via  
www.aakb.dk eller til telefonvagten på  
tlf. 8940 9200.

Borger.dk
Mandag 4. februar kl. 16.00 -17.30
Mandag 15. april kl. 16.00 -17.30
Borger.dk giver dig adgang til informationer 
om det offentlige Danmark. Du kan ændre 
din forskudsregistrering, melde flytning mv. 
Kurset er på begynder niveau. Det giver en 
introduktion til, hvad borger.dk er, og hvordan 
du finder rundt på borger.dk. 
VIGTIGT: Medbring din NemID.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet.

Lokalhistorie
Mandag 18. februar kl. 16.00 -17.30
Vil du gerne vide noget om Aarhus historie? 
Og hvor du kan finde mere på internettet?
Introduktionen viser relevante hjemmesider, 
som alle giver en indgang til lokalhistorien i 
Aarhus. Introduktionen slutter med en rund-
visning i Lokalhistorie på Hovedbiblioteket, 
hvis der er interesse for det.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge tasta-
tur og mus.

Internet for begyndere
Mandag 25. februar kl. 16.00 -17.30
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger in-
ternettet? 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. 
Forudsætning: Du skal kunne bruge tastatur 
og mus. Der er KUN plads til 6 deltagere. 

Facebook
Mandag 4. marts kl. 16.00 -17.30
Facebook er det mest udbredte sociale 
netværk i verden med over 300 mio. profiler. 
Men hvad kan man bruge det til? 
Introduktionen vil beskrive Facebook, og 
hvordan det virker. Vi viser, 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 grundlæg-
gende funktioner på internettet.  

Dropbox
Mandag 11. marts kl. 16.00 -17.30
Gem dine billeder og filer på internettet.
Introduktionen vil gennemgå, hvordan du op-
retter dig som bruger, uploader filer og billeder 
og hvordan du deler dem med andre brugere.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge 
en pc samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på internettet.
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E-mail
Mandag 18. marts kl. 16.00 -17.30
Introduktionen henvender sig til dig, der ikke 
har kendskab til e-mail og som gerne vil i 
gang. Du får oprettet en gmail og du lærer at 
sende og modtage e-mails.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge 
en pc samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på internettet.
Der er KUN plads til 6 deltagere.

Netlydbog.dk
Mandag 8. april kl. 16.00 -17.30
Netlydbog er dit lydbogsbibliotek på internet-
tet. Du kan hente lydbøger til gratis down-
load. Introduktionen vil gennemgå Netlyd-
bog.dk. Lån af en lydbog i streamingformat 
eller i wma-format, lyt til bogen på computer 
eller overfør lydbogen til en bærbar afspiller. 
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet.

Picasa
Mandag 22. april kl. 16.00 -17.30
Introduktionen vil gennemgå, hvordan du kan 
foretage simple redigeringer af dine digitale 
billeder; herunder beskæring, ændring af lys 
og farver. NB: Der udleveres cd-rom med bil-
leder, men medbring gerne dine egne billeder 
på cd-rom, usb-nøgle eller i kameraet. 
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge 
en pc samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på internettet.
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Borger.dk-kursus for begyndere
Torsdag 7. februar kl. 10.00 -12.00
Torsdag 21. februar. kl. 10.00 -12.00
Vil du spare turen til diverse offentlige konto-
rer? 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 får man et nyt pas?
Forudsætninger: Du skal før kurset have en 
fungerende NemID til det offentlige (ikke kun 
til banken), og du bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: Du kan bestille billet på  
mail til jkm@aarhus.dk eller på  
www.aakb.dk/hojbjerg

Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 5. marts 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 Produktionsskole hjælper 
og vejleder dig.
Tilmelding: Fra 18. februar.  
Sidste frist 2. marts. Du kan bestille billetter på 
www.aakb.dk/hojbjerg eller på mail  
til hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.

eReolen.dk – hvordan?
Onsdag 13. marts kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du låne bøger og læse dem 
på din pc, mac, tablet, iPad eller smartphone 
(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 25. februar.  
Sidste frist 12. marts. Du kan bestille billetter på 
www.aakb.dk/hojbjerg eller på mail  
til hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
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borger.dk kursus for begyndere
Onsdag 10. april kl. 10.00 -11.00
Hvordan får jeg et nyt sundhedskort? Hvor-
dan skifter jeg læge? To eksempler på de 
mange selvbetjeningsløsninger du kan finde 
på www.borger.dk. På kurset introduceres du 
til nogle af mulighederne på borger.dk, så du 
kan spare turen til de offentlige kontorer.
Forudsætninger: Du skal før kurset have en 
fungerende NemID til det offentlige, og du 
skal medbringe dit nøglekort.
Tilmelding: Fra 25. marts.  
Sidste frist 8. april. Du kan bestille billetter på 
www.aakb.dk /kolt-hasselager eller på mail til 
phe@aarhus.dk.
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Bestil en medarbejder
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 vejled-
ning. Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på 
lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.

Billedbehandling med Picasa
Tirsdag 29. januar kl. 10.00 -11.30
Prøv elementær billedbehandling med Picasa 
og gem foto på nettet. Det gratis redigerings-
program Picasa vil blive brugt. Egen bærbar 
pc må gerne medbringes.
Tilmelding: Fra 15. januar via www.aakb.dk/lystrup

Internet for begyndere
Tirsdag 5. marts kl. 10.00 -12.00
Torsdag 7. marts kl. 10.00 -12.00
Vil du være dus med Internettet? Kurset er en 
introduktion til de basale funktioner på Inter-
nettet. 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. Der er mulig-
hed for at komme kl. 9.30 og øve sig med musen.
Tilmelding: Fra torsdag 19. februar via hjem-
mesiden www.aakb.dk/lystrup

E-mail for begyndere
Mandag 8. april kl. 10.00 -12.00
Torsdag 11. april 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 grund-
læggende funktioner på Internettet. Du skal 
endvidere medbringe en mobiltelefon.
Tilmelding: Fra torsdag 25. marts via hjem-
mesiden www.aakb.dk/lystrup.
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Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 19. februar kl. 10.00 -11.00
Onsdag 20. februar kl. 10.00 -11.00
Har du brug for at blive dus med din mobil? 
Kom og få en kop kaffe eller the og bliv bedre 
til at sende sms’er. Elever fra Egå Produk-
tionshøjskole underviser i mobiltelefonens 
mange muligheder.
Tilmelding: Fra tirsdag 5. februar via  
www.aakb.dk/risskov

Kom på borger.dk med din NemID
Tirsdag 26. februar kl. 10.00 -12.00
Tirsdag 5. marts kl. 10.00 -12.00
Vi præsenterer, hvordan NemID fungerer og 
vejleder i, hvordan man logger sig på borger.dk, 
og tjekker sin post fra det offentlige.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken), 
og man skal medbringe sit nøglekort.
Man skal også være vant til at bruge en mus.
Tilmelding: Nødvendig enten på Risskov 
Bibliotek eller på tlf. 8940 9600 senest fredag 
22. februar.

Internettet – har du brug for hjælp?
Onsdag 6. marts kl. 12.00 -13.00 /13.00 -14.00
Onsdag 13. marts kl. 12.00 -13.00 /13.00 -14.00
Onsdag 20. marts kl. 12.00 -13.00 /13.00 -14.00
Hvad er en internetadresse og et link?  
Hvordan søger man i Google og hvor ligger 
det nærmeste apotek?
Hvis internettet er nyt for dig, kan biblioteket 
hjælpe dig i gang. Bestil en times individuel 
vejledning på Risskov Bibliotek.
Tilmelding: Sker på Risskov Bibliotek eller på 
tlf. 8940 9600.
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Kom på borger.dk med din NemID
Onsdag 6. marts kl. 14.00 -16.00
Vi præsenterer, hvordan NemID fungerer og 
vejleder i, hvordan man logger sig på  
borger.dk, og tjekker sin post fra det offentlige.
Forudsætninger: Man skal før kurset have en 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken), 
og man skal medbringe sit nøglekort.
Man skal også være vant til at bruge en mus.
Tilmelding: Nødvendig enten på Skødstrup 
Kombi-Bibliotek eller på tlf. 8713 9860 senest 
mandag den 4. marts

Lær at bruge internettet for begyndere
Onsdag 16. januar kl. 15.00 -16.30
Onsdag 30. januar kl. 15.00 -16.30
Vil du være dus med internettet?  
Sabro Bibliotek hjælper dig godt i gang med 
kurset ”Internet for begyndere”. Kurset er en 
introduktion til de basale funktioner på inter-
nettet: Hvordan finder man rundt på nettet, 
og hvad er et link?
Forudsætninger: Brug af mus.
Tilmelding: Nødvendig, senest mandag  
14. januar på Sabro Bibliotek eller  
på tlf. 8694 8480.
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borger.dk kursus for begyndere
Torsdag 18. april kl. 10.00 -11.00
Hvordan får jeg et nyt sundhedskort? Hvor-
dan skifter jeg læge? To eksempler på de 
mange selvbetjeningsløsninger du kan finde 
på www.borger.dk. På kurset introduceres du 
til nogle af mulighederne på borger.dk, så du 
kan spare turen til de offentlige kontorer.
Forudsætninger: Du skal før kurset have en 
fungerende NemID til det offentlige, og du 
skal medbringe dit nøglekort.
Tilmelding: Fra 1. april.  
Sidste frist 16. april. Du kan bestille billetter 
på www.aakb.dk/solbjerg eller på mail  
til hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
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Individuel nethjælp
Tilst Bibliotek tilbyder individuel nethjælp.
Ved du, hvordan du bestiller bøger på nettet? 
Ved du, hvordan man opretter en gratis  
e-mail? Kender du aarhus.dk og borger.dk?
Vi kan hjælpe dig med meget, men 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 på mail 
tilstbibliotek@aarhus.dk

aarhus.dk og selvbetjeningsløsningerne
Mandag 25. februar kl. 10.00 -11.00
Har du svært ved at overskue de mange mu-
ligheder, der er for at betjene dig selv på kom-
munens hjemmeside? Har du lyst til at vide 
mere om, hvordan du søger folkepension, 
retter i skatteoplysninger eller bestiller afhent-
ning af storskrald? Vi giver et lille lynkursus i 
selvbetjening med NemID på aarhus.dk.
Tilmelding: Fra mandag den 11. februar på 
Tilst Bibliotek eller på telefon 8713 1820.
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eReolen.dk – hvordan?
Onsdag 20. februar kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du låne bøger og læse dem 
på din pc, tablet eller smartphone  
(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 4. februar.  
Sidste frist 18. februar. Du kan bestille billet-
ter på www.aakb.dk/tranbjerg eller på mail  
til hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
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AarhusWiki  
– Nu kan historien komme op af skuffen
Mandag 25. februar kl. 15.00 -16.00
AarhusWiki er stedet, hvor lokalhistorien sam-
ler sig indenfor alle emner. I et foredrag vil fhv. 
bibliotekar Leif Dehnits gennemgå wikiens 
muligheder. Der vises, hvorledes du selv kan 
komme til at bidrage med artikler og billeder. 
Nu kan historien komme op af skrivebords-
skuffen. Arrangementet afholdes i samarbejde 
med Trige-Ølsted Lokalhistoriske arkiv.
Tilmelding: Fra mandag 11. februar via 
www.aakb.dk/trige.

Internet for begyndere
Torsdag 14. marts kl. 10.00 -12.00
Vil du være dus med Internettet? Kurset er en 
introduktion til de basale funktioner på Inter-
nettet. 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. Der er 
mulighed for at komme kl. 9.30 og øve sig 
med musen.
Tilmelding: Fra torsdag den 28. februar via 
hjemmesiden www.aakb.dk/trige.

E-mail for begyndere
Torsdag 18. april 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 grund-
læggende funktioner på Internettet. Du skal 
endvidere medbringe en mobiltelefon.
Tilmelding: Fra torsdag den 4. april via hjem-
mesiden www.aakb.dk/trige.
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eReolen.dk – hvordan?
Onsdag 16. januar kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du låne bøger og læse dem 
på din pc, tablet, eller smartphone  
(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 2. januar.  
Sidste frist 15. januar. Du kan bestille billetter 
på www.aakb.dk/viby eller på mail  
til vibybibliotek@aarhus.dk.

Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 22. januar 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 Produktionsskole hjælper 
og vejleder dig.
Tilmelding: Ved henvendelse til Viby Bibliotek, 
tlf. 8940 9555 eller via hjemmesiden fra  
7. januar. Sidste frist 19. Januar.

Borger.dk-kursus for begyndere
Onsdag 6. februar kl. 10.00 -12.00
Fredag 8. februar kl. 10.00 -12.00
Onsdag 20. februar kl. 10.00 -12.00
Vil du spare turen til diverse offentlige 
kontorer? Så meld dig til et kursus på Viby 
Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle 
af de mange selvbetjeningsmuligheder på 
hjemmesiden borger.dk.
Lær f.eks. hvordan får man et nyt pas?
Forudsætninger: Du skal før kurset have et 
fungerende NemID til det offentlige (ikke kun
til banken), og du bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: Nødvendig. Du kan bestille billet 
på mail til vibybibliotek@aakb.dk eller 
på www.aakb.dk/viby.
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E-mail for begyndere
Fredag 15. februar kl. 10.00 -11.30
Fredag 8. marts kl. 10.00 -11.30
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra 
en hvilken som helst computer med inter-
netforbindelse. 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: Ved henvendelse til Viby  
Bibliotek, tlf. 8940 9555 eller via 
www.aakb.dk/viby.

Prøv en dukaPC – kom igang med Internet
Tirsdag 5. marts kl. 10.00 -11.00
Adgang til computer og Internet åbner et 
væld af muligheder for at være i kontakt med 
familie, venner samt finde informationer og 
kommunikere med det offentlige. En dukaPC 
er en brugervenlig computer, der er beregnet 
til seniorer. En bruger vil fortælle om sine 
erfaringer med en dukaPC.
Tilmelding: Ved henvendelse til Viby Biblio-
tek, tlf. 8940 9555 eller via www.aakb.dk/viby.
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NemID
Fredag 18. januar kl. 13.00 -14.00
Der er mange selvbetjeningsløsninger på 
borger.dk, når man har en NemID.
Vi præsenterer et udvalg af dem, og ser på 
hvordan NemID fungerer.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Borger.dk med Min side og Post
Torsdag 24. januar kl. 13.00 -14.30
Vi ser især på Min side og Post på borger.dk
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

aarhus.dk og selvbetjeningsløsningerne
Fredag 25. januar kl. 13.00 -14.30
Betjen dig selv via Aarhus kommunes selvbe-
tjeningsløsninger med NemID.
Vi ser på de forskellige muligheder,der er for 
at betjene sig selv via aarhus.dk
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Digital Cafe
Fredag 22. februar kl. 13.00 -14.30
Vi sætter fokus på, hvilke af bibliotekets for-
skellige 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.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Wordfeud for begyndere
Mandag 25. februar kl. 13.00 -14.00
Kom og hør hvad Wordfeud egentlig er, og se 
hvordan man spiller det på tablet og smartpho-
ne. Bagefter kan man prøve at spille Wordfeud 
mod hinanden eller mod personalet.
Tilmelding: Ingen tilmelding.

Internet for begyndere
Tirsdag 12. marts kl. 13.00 -14.30
Har du lyst til at lære at bruge internettet? 
Kurset er en introduktion til de basale funktio-
ner 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.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.
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Aarhus Wiki – workshop om hvordan man 
selv kan arbejde med wikien
Torsdag 14. marts kl. 15.00 -16.00
AarhusWiki er et brugerdrevet digitalt op-
slagsværk med artikler m.v. om Aarhus og 
omegn før og nu. Vægten ligger på de histori-
ske beskrivelser eller på historiske vinkler på
nutidige og aktuelle emner. Emnerne, der
behandles, spænder vidt og omfatter bl.a. hi-
storiske perioder & temaer, samfund, erhverv
og kultur & fritid. Arrangementet holdes i
samarbejde med Stadsarkivet og lokalhisto-
risk arkiv Åbyhøj
Tilmelding: Ingen tilmelding

E-mail for begyndere
Mandag 18. marts kl. 13.00 -14.30
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en 
hvilken som helst computer med internetfor-
bindelse. 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.
Forudsætninger: Ingen nødvendige krav, men 
en fordel at have kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Billedbehandling med Picasa
Fredag 22. marts kl. 13.00 -14.30
Prøv elementær billedbehandling med Picasa 
og gem fotos på nettet. Det gratis redige-
ringsprogram Picasa vil blive brugt.
Tilmelding: Kun via hjemmesiden.  
Begrænset antal pladser.

Få mere ud af din Google Konto
Torsdag 4. april kl. 13.00 -14.00
Når man har en Google-konto har man 
adgang til flere tjenester. Hør om de mange 
muligheder.
Tilmelding: Kun via hjemmesiden.
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eReolen.dk
26 Onsdag 16. januar Viby
5 Torsdag  24. januar Beder-Malling
14 Onsdag  20. februar Hovedbiblioteket
24 Onsdag 20. februar Tranbjerg
14 Onsdag  13. marts Hovedbiblioteket
17 Onsdag 13. marts Højbjerg

AarhusWiki
6 Mandag  18. februar Egå
25 Mandag 25. februar Trige
29 Torsdag 14. marts Åby

NemID, e-boks eller ’Din side’
7 Mandag  7. januar Gellerup
28 Fredag 18. januar Åby
7 Mandag  4. februar Gellerup
7 Mandag  4. marts Gellerup
9 Onsdag  20. marts Harlev
7 Mandag  8. april Gellerup

Borger.dk
28 Torsdag 24. januar Åby
15 Mandag  4. februar Hovedbiblioteket
26 Onsdag 6. februar Viby
17 Torsdag  7. februar Højbjerg
26 Fredag 8. februar Viby
26 Onsdag 20. februar Viby
17 Torsdag 21. februar Højbjerg
20 Tirsdag 26. februar Risskov
6 Onsdag  27. februar Egå
20 Tirsdag 5. marts Risskov
21 Onsdag 6. marts Skødstrup
12 Tirsdag  12. marts Hjortshøj
18 Onsdag 10. april Kolt-Hasselager
15 Mandag  15. april Hovedbiblioteket
22 Torsdag 18. april Solbjerg

Prøv en iPad
7 Torsdag  11. april Gellerup

Internet for begyndere
21 Onsdag 16. januar Sabro
21 Onsdag 30. januar Sabro
9 Onsdag  20. februar Harlev
15 Mandag  25. februar Hovedbiblioteket
19 Tirsdag 5. marts Lystrup
20 Onsdag 6. marts Risskov
19 Torsdag 7. marts Lystrup
28 Tirsdag 12. marts Åby
20 Onsdag 13. marts Risskov
25 Torsdag 14. marts Trige
20 Onsdag 20. marts Risskov

Digital Café
28 Fredag 22. februar Åby
9 Mandag  4. marts Harlev

Prøv en dukaPC
27 Tirsdag 5. marts Viby
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iPad / tablets
14 Onsdag  6. februar Hovedbiblioteket
14 Onsdag  6. marts Hovedbiblioteket
14 Onsdag  3. april Hovedbiblioteket

Smartphones
14 Onsdag  27. februar Hovedbiblioteket
14 Onsdag  20. marts Hovedbiblioteket

Lokalhistorie
15 Mandag  18. februar Hovedbiblioteket

Facebook
15 Mandag  4. marts Hovedbiblioteket

DropBox
15 Mandag  11. marts Hovedbiblioteket

E-mail
27 Fredag 15. februar Viby
27 Fredag 8. marts Viby
16 Mandag  18. marts Hovedbiblioteket
29 Mandag 18. marts Åby
19 Mandag 8. april Lystrup
19 Torsdag 11. april Lystrup
25 Torsdag 18. april Trige

Netlydbog.dk
16 Mandag  8. april Hovedbiblioteket

Picasa
19 Tirsdag 29. januar Lystrup
29 Fredag 22. marts Åby
16 Mandag  22. april Hovedbiblioteket

Lær din mobil at kende
26 Tirsdag 22. januar Viby
20 Tirsdag 19. februar Risskov
20 Onsdag 20. februar Risskov
17 Tirsdag  5. marts Højbjerg

Aarhus.dk og selvbetjeningsløsninger
28 Fredag 25. januar Åby
23 Mandag 25. februar Tilst

WordFeud for begyndere
28 Mandag 25. februar Åby

Få mere ud af din Google-konto
29 Torsdag 4. april Åby

Få en samlet oversigt over arrangementerne 
på Hasle Bibliotek på side 10.
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