


Ctrl+C
Kopierer det markerede (copy).

Ctrl+V
Indsæt det klippede/kopierede (paste).

Ctrl+Z
Fortryd.

Ctrl+Y
Fortryd, at du fortrød.

Ctrl+P
Udskriv (print).

Ctrl+Shift+S
Gem som (save as).

Ctrl+S
Gem (save).

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 (cut).

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.

Her er 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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ITK Design
Mølleparken 1
8000 Aarhus C

Gratis it-kurser for alle – kom på biblioteket 
og få opgraderet dine it-kompetencer  
Aarhus Kommunes Biblioteker har udarbejdet 
et  samlet katalog over it-kurser på bibliote-
kerne i efteråret 2013. 

Internettet udgør en større og større del 
af danskernes hverdag – både når vi gerne 
vil underholdes, lære nyt og har brug for at 
komme i kontakt med det offentlige.
 
I lighed med tidligere år, kan du lære at bruge 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger 
og anvende bibliotekets forskellige digitale 
services, men i efteråret kan du f.eks. også 
lære om apps og 3D print.

Fra december 2013, skal en større del af din 
kommunikation med det offentlige ske via 
selvbetjening på internettet. 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 et af it-værkstederne.

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

Layout: Jan Thomassen
Tryk: Strandbygaard Grafisk a/s
Oplag: 4.000ISBN 978-87-89860-73-2
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Beder-Malling Bibliotek

Kirkebakken 41 ⋅ 8330 Beder

Tlf. 8713 1985 ⋅ www.aakb.dk/beder-malling

bederbibliotek@aarhus.dk

Borger.dk kursus for begyndere
Onsdag 2. oktober kl. 10.00 -11.00
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger, du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 16. september og 
senest tirsdag 1. oktober. 
Tilmelding på www.aakb.dk/beder-malling.

eReolen.dk – bøger på nettet
Onsdag 30. oktober kl. 10.00 -11.00
På eReolen.dk kan du gå udenom lange re-
servationskøer og læse bøger på din pc/mac, 
tablet eller smartphone. Kom og lær hvordan. 
Medbring gerne det udstyr, du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra mandag 14. oktober og 
senest tirsdag 29. oktober. 
Tilmelding på www.aakb.dk/beder-malling.



6

Egå Kombi-bibliotek

Egå Havvej 5 ⋅ 8250 Egå

Tlf. 8713 6390 ⋅ www.aakb.dk/egaa

egaabibliotek@aarhus.dk

Borger.dk introduktion
Tirsdag 26. november kl. 13.00 -14.00 og 
14.00 -15.00
Med udgangspunkt i dit behov, kigger vi på 
nogle af de mange selvbetjeningsmulighe-
der på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedskort, eller 
hvordan man skifter læge. Vi kan også kigge 
lidt nærmere på Min side og Digital post. 
Introduktionen varer max. en time.
Forudsætninger: Du skal have et fungerende 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken), 
og du bedes medbringe nøglekortet.  
Endvidere skal du være vant til at bruge en 
pc, samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på Internettet.
Tilmelding: Via bibliotekets hjemmeside 
www.aakb.dk/egaa.
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Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78 ⋅ 8220 BrabrandTlf. 8940 9640 ⋅ www.aakb.dk/gellerupgellerupbibliotek@aarhus.dk

Bibliotekets netmedier? Borger.dk? Aarhus.dk?
Individuel præsentation af netmedier, borger.dk 
og aarhus.dk.
Oplever du, at det kan være svært at finde ud 
af, hvad bibliotekerne og det offentlige egent-
lig giver af muligheder på nettet?

På Gellerup og Åby Bibliotek kan du få indivi-
duel præsentation af:
⋅ Bibliotekernes netmedier
⋅ Borger.dk
⋅ Aarhus.dk
 
Den individuelle hjælp varer ca. en halv time.
Hvis du ønsker individuel hjælp, er du 
velkommen til at aftale et tidspunkt med 
personalet. Kontakt os på tlf.
⋅ Gellerup Bibliotek: 8940 9640 
⋅ Åby Bibliotek: 8940 9500

Offentlig selvbetjening
Onsdag 28. august kl. 10.30 -11.30
Onsdag 23. oktober kl. 13.30 -14.30
Der er mange selvbetjeningsløsninger på 
borger.dk, når man har en NemID. Vi præ-
senterer et udvalg af dem, og ser på hvordan 
NemID fungerer.
Forudsætninger: Du skal have NemID og 
kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup 
Bibliotek, tlf. 8940 9640 eller via  
www.aakb.dk/gellerup.

Borger.dk
Onsdag 11. september kl. 10.30 -11.30
Onsdag 27. november kl. 10.30 -11.30
Onsdag 11. december kl. 13.30 -14.30
Vi ser især på Min side og Digital Post på 
borger.dk.
Forudsætninger: Du skal have NemID og 
kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup 
Bibliotek, tlf. 8940 9640 eller  
via www.aakb.dk/gellerup.

Kom og prøv en iPad
Onsdag 27. november kl. 14.00 -15.00
Børn fra 6 -12 år
Vi viser forskellige spil, bøger, film m.m. 
Tilmelding: Fra 1. oktober via  
www.aakb.dk/gellerup.
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Borger.dk
Mandag 4. november kl. 14.30 -16.00
Vi ser især på Min Side og Digital Post på 
borger.dk.
Forudsætninger: Du skal have NemID og 
medbringe dit nøglekort. Du skal have kend-
skab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/harlev eller på 
tlf. 8713 9705.

Internet for begyndere
Onsdag 9. oktober kl. 14.30 -16.00
Har du lyst til at lære at bruge internet-
tet? Kurset er en introduktion til de basale 
funktioner på internettet. Hvordan åbnes 
en internetside, hvordan finder man rundt 
og hvad er et link? Kurset giver også en kort 
introduktion til Google søgning. Der veksles 
mellem oplæg og øvelser.
Forudsætninger: Kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/harlev eller på 
tlf. 8713 9705.

Harlev Bibliotek
Gl. Stillingvej 424 ⋅ 8462 HarlevTlf. 8713 9705 ⋅ www.aakb.dk/harlevharlevbibliotek@aarhus.dk



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

9
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Efterårets workshops
20. aug. Få mere ud af Googles tjenester
28. aug. NemID, borger.dk og e-boks
4. sept. Netbank, skat og anden selvbetjening
11. sept. Netbank, skat m.m. på smartphone 
 og tablet
18. sept. Ny på facebook
25. sept. Tekst på pc’en – brug Word 2010
2. okt. Brev, jobansøgning og cv i Word
9. okt.  Lær at bruge Skype
23. okt. Opslagsværker på nettet
23. okt. Slægtsforskning på nettet
30. okt. Få orden på dine digitale billeder
6. nov. Intro til billedredigering
13. nov. Opret din egen blog
20. nov. Ryd op på din computer
27. nov.  Sælg og køb på nettet  
4. dec.   Cloud computing – lær at bruge  
 Dropbox, Skydrive, Google drive 
 og lignende

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’er med Windows 7, printer og 
scanner til fri afbenyttelse.

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

Her kan du få hjælp til f.eks. e-mail, NemID, 
mobiltelefon, digital selvbetjening, søgning 
på nettet, billedredigering, forældreintra,  
SU-ansøgning, musik og bøger på nettet, 
scanning, facebook, opsætning af en ansøg-
ning eller cv, m.m

iPhone, iPad og mac computer
Har du specielt brug for hjælp til din iPhone, 
iPad eller mac computer, er det muligt tors-
dage mellem 12.00 og 18.00.

Bestil en tid
Kan du ikke på ovenstående tidspunkter,  
eller har du et problem der kræver lidt tid, 
kan du henvende dig til Hasle Bibliotek  
tlf. 8940 9630 og få en tid til 30-60 minutters 
individuel vejledning.

Onsdags-workshops 
Hver onsdag fra 15.00 -17.00, holder vi gratis 
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.
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Hasle Bibliotek

Kappelvænget 2 ⋅ 8210 Aarhus V

Tlf. 8940 9630 ⋅ www.aakb.dk/hasle

haslebibliotek@aarhus.dk

Kurser
Der vil i løbet af efteråret blive afholdt kortere 
kurser i billeder, video, layout og hjemmeside-
opbygning.
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 – eller er I måske en studiegruppe eller 
en forening, der kan samle 3-8 personer om-
kring et it-emne, så spørg endelig om vi kan 
hjælpe jer med en underviser.

Mere information og nyhedsbreve
Du kan 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 kan se kommen-
de kurser og workshops og andre arrange-
menter, se ugens link og tilmelde dig til at få 
nyhedsbreve via din e-mail.

Kontakt
Hasle Bibliotek · www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk
Telefon til Hasle Bibliotek: 8940 9630
Mail: post@it-hjoernet.dk
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Nethood arrangerer derudover en række te-
maværksteder, hvor vi tager et bestemt tema 
under luppen. Der vil være en bibliotekar til 
stede, men erfaringsudvekslingen deltagerne 
imellem er vigtig. 
Vores temaværksteder afholdes hver anden 
onsdag kl. 13.00 -14.30
Tilmelding: Via www.aakb.dk eller telefonvag-
ten på tlf. 8940 9240.

Lær mere om at tage billeder med din tablet 
Mandag 9. september
Vi mødes i Kælderen.
(maks. 10 deltagere).

NETHOOD
HOVEDBIBLIOTEKETS IT-VæRKSTED
Tirsdage kl. 16.00 -18.00 og 
torsdage kl. 10.00 -12.00 i Supportpunktet
Vi guider dig indenfor digitale services som 
borger.dk og NemID, e-mail, internet og 
tekstbehandling. Vi deler også gerne vores er-
faringer med dig indenfor tablets, smartpho-
nes og apps.
Værkstedet er et uformelt miljø, hvor vi ved 
fælles hjælp finder svar på dine spørgsmål. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

NemID og det offentlige på nettet
Mandag 23. september og  
mandag 18. november
Vi mødes i Supportpunktet.
Vigtigt: Medbring din NemID.
(maks. 5 deltagere).

Lær mere om Apps 
Mandag 7. oktober og  
mandag 21. oktober
Vi mødes i Kælderen.
(maks. 10 deltagere).

Lær mere om LibreOffice / tekstbehandling 
Mandag 4. november
Vi mødes i Supportpunktet.
(maks. 5 deltagere).

Biblioteket stiller pc’er til rådighed, men tab-
lets og smartphones må medbringes.
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10 gode fotoråd
Mandag 2. september kl. 16.00 -17.30
Mandag 16. september kl. 16.00 -17.30 
Uanset hvilket digitalkamera, du har; 
smartphone/tablet/kompaktkamera/spejl-
refleks, vil du kunne tage bedre billeder 
efter dette kursus. Henrik Olsen fra Aarhus 
Fotografiske Amatørklub fortæller om bl.a 
komposition, lys/skygge, zoom, digitalkame-
raets virkemåde og meget andet.
Vigtigt: Medbring opladet kamera og kabel til 
billedoverførsel.
Forudsætninger: For nybegyndere eller let 
øvede.

BESTIL EN BIBLIOTEKAR
Bestil en bibliotekar på Hovedbiblioteket kan 
benyttes fra september-december. Du kan be-
stille tid alle hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.
Har du har brug for individuel hjælp til infor-
mationssøgning, kan du bestille en bibliote-
kar i op til 45 minutter.
Du kan få hjælp til informationssøgning til en 
opgave, uddybende viden om et emne, arti-
kelsøgning eller lignende. Bibliotekaren hjæl-
per dig med at vælge, hvilke databaser du kan 
søge i, og vejleder også gerne i søgningen. 
Vi forventer, du møder velforberedt op og er 
indstillet på at deltage aktivt i informations-
søgningen.
Tilmelding: Vi beder dig bestille tid minimum 
to dage inden via telefonvagten på  
tlf. 8940 9240 eller mail  
telefonvagten@aarhus.dk. Vi vil meget 
gerne have oplysninger om niveau, klas-
setrin og emne.

IT-INTRODuKTION
Kom og få opgraderet dine it-kompetencer. 
Dette efterår har vi på Hovedbiblioteket valgt 
at sætte fokus på tre temaer. I september er 
det Billeder og fotografi, oktober handler om 
Apps – hvad er det for noget? og novembers 
tema er Iværksætteri.
En introduktion varer ca. halvanden time og 
finder sted i undervisningslokalet, hvis ikke 
andet er angivet. Der er KUN plads til 12 
deltagere per hold, hvis ikke andet er angivet.
Tilmelding: via www.aakb.dk eller telefonvag-
ten på tlf. 8940 9240.

Hovedbiblioteket
Møllegade 1 ⋅ 8000 AarhusTlf. 8940 9200 ⋅ www.aakb.dk/hovedbiblioteket

hovedbibliotek@aarhus.dk
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Styr på privatøkonomien med økonomiske apps
Mandag 14. oktober kl. 16.00 -17.30
Hvordan kan jeg lave et budget, finde gode 
tilbud, spare på energiforbruget?
Vi viser spændende apps, og Økonomisk 
Fokus fortæller om hverdagsøkonomien.
Forudsætninger: Medbring egen tablet eller 
smartphone (ios eller android).

Har du lyst til at lære hvordan man udvikler 
apps til iphone og ipad?
Mandag 28. oktober kl. 16.00 -17.30
Hovedbiblioteket tilbyder dig en chance for at 
snuse lidt til, hvordan du udvikler dine egne 
apps. Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke 
programmer skal jeg bruge? Vi giver dig en 
introduktion til, hvordan du kommer i gang.
Forudsætninger: Du skal have prøvet at 
programmere.

Billeder – hvad må jeg?
Mandag 9. september kl. 16.00 -17.30
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg 
fotograferer og lægger mine billeder ud på 
nettet? Hvad må andre lægge ud på nettet af 
mig? Studenterrådets Retshjælp holder oplæg 
omkring de grundlæggende og generelle 
aspekter, vi skal være opmærksomme på. Der 
bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Finder sted på Hovedbibliotekets Lille Scene. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

GIMP 
Mandag 30. september kl. 16.00 -17.30 (begyndere)
Torsdag 3. oktober kl. 16.00 -17.30 (øvede)
Hvordan kan jeg foretage simple redigerin-
ger af mine digitale billeder? Henning Bud-
dig fra Ubuntu Randers viser, hvordan du 
beskærer, ændrer lys og farver mv.  Vi tager 
udgangspunkt i gratisprogrammet GIMP, 
der hører til blandt de bedste avancerede 
grafikprogrammer.

Apps – hvad er det for noget?
Mandag 7. oktober kl. 16.00 -17.30
Hovedbiblioteket vil gerne hjælpe dig i gang 
med at lære om apps. Vi præsenterer, hvad 
apps er, hvad de kan og hvad du skal være 
opmærksom på, når du downloader og bru-
ger dem på din smartphone eller tablet.
Forudsætninger: Medbring egen tablet eller 
smartphone (ios eller android).
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Søgning af virksomhedsinformation
Mandag 18. november kl. 16.00 -17.30
Er du iværksætter eller jobsøgende? Søger du 
information om kunder inden for en bestemt 
branche? Introduktionen viser databaser med 
information om fortrinsvis danske virksomhe-
der. Der bliver mulighed for selv at prøve kræf-
ter med baserne efter en fælles introduktion.
Forudsætninger: Du skal være vant til inter-
netsøgning.

3D print – hvad er det?
Mandag 25. november kl. 16.00 -17.30
Kom og se Hovedbibliotekets RepRapPro 3D 
printer i aktion. Mark Moore fra hackerspacet 
Open Space Aarhus fortæller og viser, hvor-
dan en 3D printer arbejder. Vi taler om 3D 
tegneprogrammer, f.eks. SketchUp, der skal 
til for at arbejde med 3D print.
Forudsætninger: Ingen specifikke, men ud-
byttet vil være størst for en øvet it-bruger.

Startmøde for iværksættere
Tirsdag 29. oktober kl. 15.30 -17.30 
Startmøde er for dig, der har planer om at starte 
egen virksomhed. Klavs Dahlgaard Hansen fra 
Startvækst giver en introduktion med temaer 
som: Personlige kendetegn for en iværksætter, 
virksomhedsplanen og mulighederne for vækst.
Finder sted på Hovedbibliotekets Lille Scene. 
Tilmelding: Via www.startvaekst-aarhus.dk/
da/startmoedeforivaerksaettere.

Apps til iværksættere
Mandag 4. november kl. 16.00 -17.30
Apps kan være sjove, spændende eller prakti-
ske, men hvad bruges de til?
Kom og få præsenteret spændende apps, der 
kan gøre livet lettere og sjovere, hvis du er 
iværksætter eller jobsøgende. Du får mulig-
hed for at prøve dem selv.
Forudsætninger: Medbring egen tablet eller 
smartphone (iOS eller android).

Kender du Open Data Aarhus?
Mandag 11. november kl. 16.00 -17.30
Platformen www.odaa.dk skal gøre data i 
Aarhus frit tilgængelige, for at understøtte 
produktivitet og innovation. Udviklere, 
iværksættere, virksomheder, institutioner og 
borgere, kan den vej nemt tilgå åbne data. 
Projektleder Birgitte Kjærgaard introducerer 
platformen og dens faciliteter. 
Forudsætninger: Du skal have interesse for 
at arbejde med åbne data og udvikling af ser-
vices/applikationer.
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Højbjerg Bibliotek

Oddervej 74 ⋅ 8270 Højbjerg

Tlf. 8940 9580 ⋅ www.aakb.dk/hojbjerg

hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Surf med en senior
Onsdag 9. oktober kl. 10.00 -12.00
Seniorbibliotekaren holder introduktion til in-
ternettet for ældre, der er helt uden kendskab 
til internettet. 
Tilmelding: Senest mandag 7. oktober.  
Via www.aakb.dk.

Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 29. oktober kl. 10.00 -11.30
Vil du være bedre til at bruge din mobil og 
sende sms’er til dine børnebørn? Så er dette 
formiddagsarrangement lige noget for dig. 
Elever fra Egå Produktionshøjskole hjælper 
og vejleder dig.
Tilmelding: Fra mandag 14. oktober og 
senest mandag 28. oktober.  
Via www.aakb.dk/hojbjerg.

Borger.dk kursus for begyndere
Onsdag 4. september kl. 10.00 -11.00
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger, du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 19. august og senest 
tirsdag 3. september. 
Via på www.aakb.dk/hojbjerg.

eReolen.dk – bøger på nettet
Onsdag 18. september kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du gå udenom lange re-
servationskøer og læse bøger på din pc/mac, 
tablet eller smartphone. Kom og lær hvordan. 
Medbring gerne det udstyr du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra mandag 2. september og 
senest tirsdag 17. september. 
Via på www.aakb.dk/hojbjerg.

Digital café – hvad kan en tablet?
Tirsdag 8. oktober kl. 10.00 -12.00
I vores digitale cafe kan du få demonstreret, hvad 
man kan bruge en tablet til. Vi tager udgangs-
punkt i, hvad du gerne vil have vist, men viser 
også gerne bibliotekets forskellige e-ressourcer, 
f.eks. eReolen.dk. Har du selv en tablet, er du 
meget velkommen til at medbringe den.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
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It-hjælp til mindre virksomheder

Er du selvstændig med en lille virksomhed eller er du medlem af 
en organisation eller forening med et cvr-nummer? 
Så kan du snart ikke længere skrive breve eller indberette moms 
m.m. på papir til det offentlige. 

På biblioteket kan du få gratis personlig vejledning til 
selvbetjening på nettet.

Jens Yde
Åby Bibliotek
Mail: jyd@aarhus.dk.
Tlf. 8940 9500

Booking
Mads Egtved Andersen
Højbjerg Bibliotek
Mail: maega@aarhus.dk
Tlf. 8940 9580
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Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek

Kolt Østervej 45 ⋅ 8361 Hasselager

Tlf. 8713 1983 ⋅ www.aakb.dk/kolt-hasselager

koltbibliotek@aarhus.dk

It-hjælp til mindre virksomheder

Er du selvstændig med en lille virksomhed eller er du medlem af 
en organisation eller forening med et cvr-nummer? 
Så kan du snart ikke længere skrive breve eller indberette moms 
m.m. på papir til det offentlige. 

På biblioteket kan du få gratis personlig vejledning til 
selvbetjening på nettet.

Jens Yde
Åby Bibliotek
Mail: jyd@aarhus.dk.
Tlf. 8940 9500

Booking
Mads Egtved Andersen
Højbjerg Bibliotek
Mail: maega@aarhus.dk
Tlf. 8940 9580

eReolen.dk og Netlydbog.dk
Onsdag 11. september kl. 10.00 -11.30
På bibliotekets hjemmeside, under menuen 
Netmedier, kan du gå udenom lange reserva-
tionskøer og læse eller høre bøger på din pc/
mac, tablet eller smartphone. Kom og lær hvor-
dan. Medbring gerne det udstyr du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra mandag 26 august og senest 
mandag 9. september.  
Via www.aakb.dk/kolt-hasselager.

Borger.dk kursus for begyndere
Onsdag 27. november kl. 10.00 -11.30
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 11. november og 
senest mandag 25. november.  
Via www.aakb.dk/kolt-hasselager.
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Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 12. november 2013 kl.10 -11.30
Har du brug for at blive lidt mere dus med 
din mobil, så tilbyder vi et formiddagsarran-
gement i samarbejde med Egå Produktions-
højskole. Kom og få en kop formiddagskaffe 
og bliv bedre til at sende sms’er. Eleverne fra 
produktionshøjskolen underviser i mobilens 
mange muligheder.
Tilmelding: På tlf. 8713 1980.

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 hjem-

meside
⋅ 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 be-
skrive formålet med den ønskede vejledning.
Tilmelding: Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på 
lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.

Seniorsurf-dag på Lystrup Bibliotek
Onsdag 9. oktober kl. 10.00 -11.00, 
11.00 -12.00, 12.00 -13.00 og 13.00 -14.00
Seniorsurf-dagen den 9. oktober er en natio-
nal begivenhed, hvor biblioteker, datastuer 
og andre undervisningstilbud gør en ekstra 
indsats, for at få flere nye seniorer til at stifte 
bekendtskab med internettet. På Seniorsurf-
dagen kan du på Lystrup Bibliotek få vejled-
ning 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.

Lystrup Bibliotek

Bystævnet 4 B ⋅ 8520 Lystrup

Tlf. 8713 1980 ⋅ www.aakb.dk/lystrup

lystrupbibliotek@aarhus.dk
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Borger.dk introduktion
Tirsdag 26. november kl. 10.00 -11.00 og 
11.00 -12.00  
Torsdag 28. november kl. 14.00 -15.00 og 
15.00 -16.00
Med udgangspunkt i dit behov, kigger vi på 
nogle af de mange selvbetjeningsmulighe-
der på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedskort eller 
hvordan man skifter læge. Vi kan også kigge 
lidt nærmere på Min side og Digital post. 
Introduktionen varer max. en time.
Forudsætninger: Du skal have et fungerende 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken) 
og du bedes medbringe nøglekortet. Endvi-
dere skal du være vant til at bruge en pc samt 
kunne bruge de grundlæggende funktioner 
på Internettet.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/lystrup.
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Seniorsurf-dag på Risskov Bibliotek
Onsdag 9. oktober kl. 11.00 -12.00, 
12.00 -13.00, 13.00 -14.00 og 14.00 -15.00
Seniorsurf-dagen den 9. oktober er en natio-
nal begivenhed, hvor biblioteker, datastuer 
og andre undervisningstilbud gør en ekstra 
indsats, for at få flere nye seniorer til at stifte 
bekendtskab med internettet. På Seniorsurf-
dagen kan du på Risskov Bibliotek få vejled-
ning 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. 8940 9600.

Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 22. oktober kl. 10.00 -11.30
Onsdag 23. oktober kl. 10.00 -11.30
Har du brug for at blive lidt mere dus med 
din mobil, så tilbyder vi et formiddagsarran-
gement i samarbejde med Egå Produktions-
højskole. Kom og få en kop formiddagskaffe 
og bliv bedre til at sende sms’er. Eleverne fra 
produktionshøjskolen underviser i mobilens 
mange muligheder.
Tilmelding: Risskov Bibliotek tlf. 8940 9600.

Risskov Bibliotek

Fortebakken 1 ⋅ 8240 Risskov

Tlf. 8940 9600 ⋅ www.aakb.dk/risskov

risskovbibliotek@aarhus.dk
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Sabro Bibliotek

Sabro Skolevej 4 ⋅ 8471 Sabro

Tlf. 8694 8480 ⋅ www.aakb.dk/sabro

sabrobibliotek@aarhus.dk

Skødstrup Kombi-bibliotek - Komforbi
Rosenbakken 4 ⋅ 8541 Skødstrup
Tlf. 8713 9860 ⋅ www.aakb.dk/skodstrup
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk

Borger.dk
Onsdag 13. november kl. 10.30 -11.30
Vi ser især på Min Side og Digital Post på 
borger.dk.
Forudsætninger: Du skal have NemID og 
kendskab til brug af mus og tastatur
Tilmelding: Ved henvendelse til Sabro  
Bibliotek, tlf. 8694 8480 eller via  
www.aakb.dk/sabro.

Borger.dk introduktion
Mandag 25. november kl. 14.00 -15.00
Med udgangspunkt i dit behov, kigger vi på 
nogle af de mange selvbetjeningsmulighe-
der på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedskort, eller 
hvordan man skifter læge. Vi kan også kigge 
lidt nærmere på Min side og Digital post. 
Introduktionen varer max. en time.
Forudsætninger: Du skal have et fungerende 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken) 
og du bedes medbringe nøglekortet. Endvi-
dere skal du være vant til at bruge en pc samt 
kunne bruge de grundlæggende funktioner 
på Internettet.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/skodstrup.
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eReolen.dk – bøger på nettet
Tirsdag 1. oktober kl. 10.00 -11.00
På ereolen.dk kan du gå udenom lange re-
servationskøer og læse bøger på din pc/mac, 
tablet eller smartphone. Kom og lær hvordan. 
Medbring gerne det udstyr du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra mandag 16. september og 
senest mandag 30. september.  
Tilmelding via www.aakb.dk/solbjerg.

Borger.dk kursus for begyndere
Tirsdag 26. november kl. 10.00 -11.00
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 11. november og 
senest mandag 25. november.  
Tilmelding via www.aakb.dk/solbjerg.

Solbjerg BibliotekKærgårdsvej 4 ⋅ 8355 SolbjergTlf. 8692 8288 ⋅ www.aakb.dk/solbjerg
solbjergbibliotek@aarhus.dk
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Tilst Bibliotek
Tilst Skolevej 13 A ⋅ 8381 TilstTlf. 8713 1820 ⋅ www.aakb.dk/tilst

tilstbibliotek@aarhus.dk

Spørgehjørnet 
NemID for absolut begyndere
Torsdag 29. august kl. 18.00 -19.30
Torsdag 28. november kl. 18.00 -19.30
Har du fået dig en NemID, men har svært 
ved at bruge den? Har du brug for hjælp til 
at skrive dit barn op til en institutionsplads, 
skifte læge eller melde flytning? Så mød op til 
en uformel spørgetime. Det er ikke sikkert, vi 
kan svare på det hele, men ingen spørgsmål 
er for dumme!
Tilmelding: Ikke nødvendigt.

NemID-introduktion for begyndere
Mandag 2. september kl. 10.00 -11.00
Mandag 9. september kl. 10.00 -11.00
Pavillonen ved AL2bolig 
Langkærvej 2F, 8381 Tilst
I samarbejde med boligforeningen AL2bolig 
laver Tilst Bibliotek et par NemID-introduk-
tioner for begyndere. På Aarhus Kommunes 
hjemmeside kan du både skifte læge, bestille 
nyt sundhedskort og melde flytning. Kom og 
få en kort introduktion i, hvordan du bruger 
dit NemID på nettet. Vær opmærksom på, at 
undervisningen ikke foregår på selve bibliote-
ket, men i pavillionen ved siden af AL2boligs 
bygning, Langkærvej 2F, 8381 Tilst. 
Tilmelding: Fra mandag 29. august hos  
Charlotte Guldberg på tlf. 6029 4145.
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Tranbjerg BibliotekKirketorvet 6 ⋅ 8310 TranbjergTlf. 8713 2435 ⋅ www.aakb.dk/tranbjerg
tranbjergbibliotek@aarhus.dk

eReolen.dk – bøger på nettet
Torsdag 19. september kl. 11.00 -12.00
På ereolen.dk kan du gå udenom lange re-
servationskøer og læse bøger på din pc/mac, 
tablet eller smartphone. Kom og lær hvordan. 
Medbring gerne det udstyr du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra torsdag 5. september og 
senest onsdag 18. september.  
Via www.aakb.dk/tranbjerg.

Borger.dk kursus for begyndere
Torsdag 28. november kl. 11.00 -12.00
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger, du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra torsdag 14. november og 
senest onsdag 27. november.  
Via www.aakb.dk/tranbjerg.
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Trige Kombi-bibliotek

Smedebroen 21 ⋅ 8380 Trige

Tlf. 8713 6313 ⋅ www.aakb.dk/trige

trigebibliotek@aarhus.dk

Seniorsurf-dag på Trige Bibliotek
Onsdag 9. oktober kl. 9.00 -10.00, 10.30 -11.30 
og 12.30 -13.30
Seniorsurf-dagen den 9. oktober er en natio-
nal begivenhed, hvor biblioteker, datastuer 
og andre undervisningstilbud gør en ekstra 
indsats, for at få flere nye seniorer til at stifte 
bekendtskab med internettet. På Seniorsurf-
dagen kan du på Trige 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: Via www.aakb.dk/trige.

Borger.dk introduktion
Mandag 25. november kl. 12.00 -13.00 
Torsdag 28. november kl. 13.30 -14.30
Med udgangspunkt i dit behov kigger vi på 
nogle af de mange selvbetjeningsmulighe-
der på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. 
hvordan man får et nyt sundhedskort, eller 
hvordan man skifter læge. Vi kan også kigge 
lidt nærmere på Min side og Digital post. 
Introduktionen varer max. en time.
Forudsætninger: Du skal have et fungerende 
NemID til det offentlige (ikke kun til banken) 
og du bedes medbringe nøglekortet. Endvi-
dere skal du være vant til at bruge en pc samt 
kunne bruge de grundlæggende funktioner 
på Internettet.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/trige.
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eReolen.dk og Netlydbog.dk
Tirsdag 10. september kl. 16.00 -17.30
På bibliotekets hjemmeside, under menuen 
Netmedier kan du gå udenom lange reserva-
tionskøer og læse eller høre bøger på din pc/
mac, tablet eller smartphone. Kom og lær hvor-
dan. Medbring gerne det udstyr du vil bruge.
Forudsætninger: Du skal være oprettet som 
bruger på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Tilmelding: Fra mandag 26 august og senest 
mandag 9. september.  
Via www.aakb.dk/viby.

Seniorsurf på bibliotekets hjemmeside
Onsdag 9. oktober kl. 10.00 -12.00
Få overblik over bibliotekets hjemmeside, lær:
⋅ At lede efter og reservere materialer og at 

forlænge lån. 
⋅ At læse om og tilmelde sig bibliotekets 

arrangementer og brugergrupper. 
⋅ At læse anbefalinger af bøger på  

litteratursiden.dk. 
⋅ At bruge netmedier og hente e-bøger, 

lydbøger, film, tidsskrifter, nyheder til egen 
pc, uafhængig af tid og sted.

Forudsætninger: Alle kan deltage, ikke kun 
seniorer. Du skal være eller blive oprettet som 
biblioteksbruger (medbring sundhedskort).
Tilmelding: Fra mandag 23. september via 
www.aakb.dk/viby.

Seniorsurf-dag – prøv en dukaPC
Onsdag 9. oktober kl. 14.00 -15.00
På seniorsurf-dagen opfordres ældre, som 
ikke er vant til at bruge en pc, til at komme og 
prøve det på biblioteket. Der er mulighed for 
at prøve en dukaPC, som er en brugervenlig 
computer beregnet til seniorer. En bruger vil 
fortælle om sine erfaringer med en dukaPC.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/viby.

Filmstriben.dk
Onsdag 6. november kl. 10.00 -11.00
Kom til Viby bibliotek og få et lynkursus i 
Aarhus bibliotekernes gratis film-tilbud. Med 
filmstriben.dk giver Aarhus Kommunes Bib-
lioteker dig direkte adgang til et flot udvalg af 
nye og klassiske kvalitetsfilm, som bl.a. tæller 
en del oscarnominerede spillefilm, samt kort- 
og dokumentarfilm. Hør hvordan du bruger 
filmstriben og få anbefalinger til gode film.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/viby.
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Viby Bibliotek

Skanderborgvej 170 ⋅ 8260 Viby J

Tlf. 8940 9540 ⋅ www.aakb.dk/viby

vibybibliotek@aarhus.dk

E-mail for begyndere
Onsdag 13. november kl. 10.00 -11.00
Onsdag 20. november kl. 10.00 -11.00
Med en webmail kan du bruge din e-mail 
fra en hvilken som helst computer med 
internetforbindelse. Vi gennemgår, 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 på internettet. Det er nødvendigt 
at medbringe en mobiltelefon.
Tilmelding: Ved henvendelse til Viby Biblio-
tek, tlf. 8940 9555 eller via www.aakb.dk/viby.

Lær din mobil at kende – for seniorer
Tirsdag 19. november kl. 10.00 -11.30
Vil du være bedre til at bruge din mobil og 
sende sms’er til dine børnebørn?  
Så er dette formiddagsarrangement lige 
noget for dig. Elever fra Egå Produktionshøj-
skole hjælper og vejleder dig.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/viby.

Borger.dk kursus for begyndere
Tirsdag 26. november kl. 16.00 -17.30
På borger.dk kan du kommunikere digitalt 
med det offentlige. Du kan se alle oplysnin-
ger, som det offentlige har om dig, f.eks. skat-
tepapirer, sygejournal osv. Desuden findes 
der på borger.dk et hav af praktiske oplysnin-
ger, du kan gøre brug af. Kom og lær, hvordan 
du bruger borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc.
Tilmelding: Fra mandag 11. november og 
senest mandag 25. november. 
Via www.aakb.dk/viby.
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Åby Bibliotek

Ludvig Feilbergs Vej 7 ⋅ 8230 Åby

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/aaby

aabybibliotek@aarhus.dk

Internet for begyndere
Onsdag 9. oktober 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.

E-mail for begyndere
Torsdag 17. oktober 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 gmail.
Forudsætninger: Kendskab til mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Bibliotekets netmedier? Borger.dk? Aarhus.dk?
Individuel præsentation af netmedier, borger.dk 
og aarhus.dk.
Oplever du, at det kan være svært at finde ud 
af, hvad bibliotekerne og det offentlige egent-
lig giver af muligheder på nettet?

På Gellerup og Åby Bibliotek kan du få indivi-
duel præsentation af:
⋅ Bibliotekernes netmedier
⋅ Borger.dk
⋅ Aarhus.dk
 
Den individuelle hjælp varer ca. en halv time.
Hvis du ønsker individuel hjælp, er du 
velkommen til at aftale et tidspunkt med 
personalet. Kontakt os på tlf.
⋅ Gellerup Bibliotek: 8940 9640 
⋅ Åby Bibliotek: 8940 9500
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ubuntu og print på bibliotekerne
Tirsdag 22. oktober kl. 14.00 -15.00
En kort indføring i at bruge bibliotekernes 
Ubuntu maskiner og indtroduktion til biblio-
tekernes printsystem.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Billedbehandling med Picasa
Fredag 15. november kl. 13.00 -14.30
Prøv elementær billedbehandling med Picasa 
og gem fotos på nettet. Det gratis redige-
ringsprogram Picasa vil blive brugt.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet. 
Tilmelding: Via www.aakb.dk/aaby.  
Begrænset antal pladser – medbring evt. 
egen pc.

Offentlig selvbetjening
Tirsdag 26. november kl. 13.00 -14.30
Der er mange selvbetjeningsløsninger på 
borger.dk, når man har en NemID. Vi præ-
senterer et udvalg af dem, og ser på hvordan 
NemID fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.

Borger.dk
Torsdag 28. november kl. 13.00 -14.30
Onsdag 4. december kl. 13.00 -14.30
Vi ser især på Min Side og Digital Post på 
borger.dk.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge en pc samt kunne bruge de grundlæg-
gende funktioner på internettet. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via www.aakb.dk/aaby.
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August
Tirsdag 20. august Få mere ud af Googles tjenester Hasle 10
Onsdag 28. august Offentlig selvbetjening Gellerup 7
Onsdag 28. august NemID, borger.dk og e-boks Hasle 10
Torsdag 29. august NemID for absolut begyndere Tilst 25

September
Mandag 2. september 10 gode fotoråd Hovedbiblioteket 13
Mandag 2. september NemID-introduktion for begyndere Tilst 25
Onsdag 4. september Netbank, skat og anden selvbetjening Hasle 10
Onsdag 4. september Borger.dk kursus for begyndere Højbjerg 16
Mandag 9. september Lær mere om at tage billeder med din tablet Hovedbiblioteket 12
Mandag 9. september Billeder – hvad må jeg? Hovedbiblioteket 14
Mandag 9. september NemID-introduktion for begyndere Tilst 25
Tirsdag 10. september eReolen.dk og Netlydbog.dk Viby 28
Onsdag 11. september Borger.dk Gellerup 7
Onsdag 11. september Netbank, skat m.m. på smartphone og tablet Hasle 10
Onsdag 11. september eReolen.dk og Netlydbog.dk Kolt-Hasselager 19
Mandag 16. september 10 gode fotoråd Hovedbiblioteket 13
Onsdag 18. september Ny på Facebook Hasle 10
Onsdag 18. september eReolen.dk – bøger på nettet Højbjerg 16
Torsdag 19. september eReolen.dk – bøger på nettet Tranbjerg 26
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Mandag 23. september NemID og det offentlige på nettet Hovedbiblioteket 12
Onsdag 25. september Tekst på pc’en – brug Word 2010 Hasle 10
Mandag 30. september GIMP Hovedbiblioteket 14

Oktober
Tirsdag 1. oktober eReolen.dk – bøger på nettet Solbjerg 24
Onsdag 2.  oktober Borger.dk kursus for begyndere Beder-Malling 5
Onsdag 2. oktober Brev, jobansøgning og cv i Word Hasle 10
Torsdag 3. oktober GIMP Hovedbiblioteket 14
Mandag 7. oktober Lær mere om apps Hovedbiblioteket 12
Mandag 7. oktober Apps – hvad er det for noget? Hovedbiblioteket 14
Tirsdag 8. oktober Digital café – hvad kan en tablet? Højbjerg 16
Onsdag 9. oktober Internet for begyndere Harlev 8
Onsdag 9. oktober Lær at bruge Skype Hasle 10
Onsdag 9. oktober Surf med en senior Højbjerg 16
Onsdag 9. oktober Seniorsurf-dag Lystrup 20
Onsdag 9. oktober Seniorsurf-dag Risskov 22
Onsdag 9. oktober Seniorsurf-dag Trige 27
Onsdag 9. oktober Seniorsurf på bibliotekets hjemmeside Viby 28
Onsdag 9. oktober Seniorsurf-dag Viby 28
Onsdag 9. oktober Internet for begyndere Åby 30
Mandag 14. oktober Styr på privatøkonomien med apps Hovedbiblioteket 14
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Torsdag 17. oktober E-mail for begyndere Åby 30
Mandag 21. oktober Lær mere om apps Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 22. oktober Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov 22
Tirsdag 22. oktober Ubuntu og print på bibliotekerne Åby 31
Onsdag 23. oktober Offentlig selvbetjening Gellerup 6
Onsdag 23. oktober Slægtsforskning på nettet Hasle 10
Onsdag 23. oktober Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov 22
Mandag 28. oktober Udvikling ad apps til iPhone og iPad Hovedbiblioteket 14
Tirsdag 29. oktober Startmøde for iværksættere Hovedbiblioteket 15
Tirsdag 29. oktober Lær din mobil at kende – for seniorer Højbjerg 16
Onsdag 30.  oktober eReolen.dk – bøger på nettet Beder-Malling 5
Onsdag 30. oktober Få orden på dine digitale billeder Hasle 10

November
Mandag 4. november Borger.dk Harlev 8
Mandag 4. november Lær mere om LibreOffice / tekstbehandling Hovedbiblioteket 12
Mandag 4. november Apps til iværksættere Hovedbiblioteket 15
Onsdag 6. november Intro til billedredigering Hasle 10
Onsdag 6. november Filmstriben.dk Viby 28
Mandag 11. november Kender du Open Data Aarhus? Hovedbiblioteket 15
Tirsdag 12. november Lær din mobil at kende – for seniorer Lystrup 20
Onsdag 13. november Opret din egen blog Hasle 10
Onsdag 13. november Borger.dk Sabro 23
Onsdag 13. november E-mail for begyndere Viby 29
Fredag 15. november Billedbehandling med Picasa Åby 31
Mandag 18. november NemID og det offentlige på nettet Hovedbiblioteket 12
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Mandag 18. november Søgning af virksomhedsinformation Hovedbiblioteket 15
Tirsdag 19. november Lær din mobil at kende – for seniorer Viby 29
Onsdag 20. november Ryd op på din computer Hasle 10
Onsdag 20. november E-mail for begyndere Viby 29
Mandag 25. november 3D print – hvad er det? Hovedbiblioteket 15
Mandag 25. november Borger.dk introduktion Skødstrup 23
Mandag 25. november Borger.dk introduktion Trige 27
Tirsdag 26. november Borger.dk introduktion Egå 6
Tirsdag 26. november Borger.dk introduktion Lystrup 21
Tirsdag 26. november Borger.dk kursus for begyndere Solbjerg 24
Tirsdag 26. november Borger.dk kursus for begyndere Viby 29
Tirsdag 26. november Offentlig selvbetjening Åby 31
Onsdag 27. november Borger.dk Gellerup 7
Onsdag 27. november Kom og prøv en iPad Gellerup 7
Onsdag 27. november Sælg og køb på nettet Hasle 10
Onsdag 27. november Borger.dk kursus for begyndere Kolt-Hasselager 19
Torsdag 28. november Borger.dk introduktion Lystrup 21
Torsdag 28. november NemID for absolut begyndere Tilst 25
Torsdag 28. november Borger.dk kursus for begyndere Tranbjerg 26
Torsdag 28. november Borger.dk introduktion Trige 27
Torsdag 28. november Borger.dk Åby 31

December
Onsdag 4. december Lær at bruge Dropbox, Skydrive og lignende Hasle 10
Onsdag 4. december Borger.dk Åby 31
Onsdag 11. december Borger.dk Gellerup 7



36


