


En lille hjælp til tastaturet
Tastaturgenveje binder sig typisk til Ctrl (con-
trol), 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, som 
kan være 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.

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).

Ctrl+C
Kopierer det markerede (copy).

Ctrl+V
Indsætter 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).





Gratis it-kurser for alle – kom på biblioteket og få 
opgraderet dine it-kompetencer. Aarhus Kommu-
nes Biblioteker har udarbejdet et samlet katalog 
over it-kurser på bibliotekerne i efteråret 2014.

Fra den 1. november 2014 skal alle danskere 
over 15 år kunne modtage digital post fra det 
offentlige. Derfor har bibliotekerne i efteråret 
særligt fokus på kurser i oprettelse og anven-
delse af den digitale postkasse. Desuden kan 
du lære at bruge offentlige, digitale selvbetje-
ningsløsninger på borger.dk. 

Vi fejrer også Seniorsurf-dag d. 9. oktober, hvor 
der gøres en ekstra indsats for at få flere senio-
rer til at stifte bekendtskab med internettet.

Du kan tilmelde dig ét eller flere kurser på det 
bibliotek, der passer dig bedst og sammen-
sætte dit eget kursusprogram. Du kan også 
deltage i it-workshops, tage på digital café eller 
booke en bibliotekar til individuel it-vejledning.

Hent programmet på biblioteket eller se det på 
www.aakb.dk/itkurser.
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Lær din mobil at kende – for seniorer
Torsdag 23. oktober kl. 10-11.30
En mobiltelefon er et fantastisk værktøj/hjælpe-
middel, men det kan være svært at huske det 
hele. Elever fra Egå Produktionshøjskole hjælper 
og vejleder dig med udgangspunkt i dit behov.
Medbring din opladede mobiltelefon.
Tilmelding: Fra mandag 29. september og 
senest mandag 20. oktober via hjemmesiden.

Beder-Malling Bibliotek

Kirkebakken 41 ⋅ 8330 Beder

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/beder-malling

bederbibliotek@aarhus.dk
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BOOK EN  
BIBLIOTEKAR
     
Er det svært at finde ud af, hvad det offent-
lige giver af muligheder på nettet?

Book en bibliotekar og få en individuel præ-
sentation af bibliotekets netmedier, borger.
dk og aarhus.dk. Præsentationen varer ca. 
en halv time.

Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup 
Bibliotek tlf. 8940 9500.

*Du kan få oprettet et NemID på Gellerup Bibliotek 

(medbring kørekort eller pas som legitimation).

Borger.dk og Digital Post
Mandage kl. 13.00 -14.30 
Første gang mandag 1. september
Målet med kurset er, at du får kendskab til bor-
ger.dk og styr på din digitale post på borger.dk. 
Forudsætninger: Du har NemID* til det offent-
lige. Nøglekortet skal medbringes til kurset.
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup Bib-
liotek på tlf. 8940 9500 senest dagen før.

Digital Post
Torsdage kl. 10.20 -11.30 
Første gang torsdag 4. september
Målet med kurset er, at du får styr på din digitale 
post på borger.dk. Med Digital Post kan du mod-
tage og sende post til de offentlige myndigheder.
Forudsætninger: Du har NemID* til det offent-
lige. Nøglekortet skal medbringes til kurset.
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup Bib-
liotek på tlf. 8940 9500 senest dagen før.

Workshop om sociale medier
Onsdag 17. september kl. 14.00 -14.00
Onsdag 5. november kl. 14.00 -14.00
Vil du gerne have et indblik i tidens mest popu-
lære sociale medier? I vores workshop laver vi 
en kort introduktion til tidens mest populære 
sociale medier. Du kan ligeledes få hjælp til at 
oprette din egen profil på Facebook, Twitter eller 
Linkedin. Medbring egen computer (om muligt).
Tilmelding: Sker på tlf. 8940 9500 eller via 
cabm@aarhus.dk.
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Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78 ⋅ 8220 Brabrand
Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/gellerupgellerupbibliotek@aarhus.dk

Bliv klogere på din tablet
Onsdag 24. september kl. 13.00 -15.00
Onsdag 3. december kl. 13.00 -15.00
I vores workshop får du mulighed for at få 
hjælp til dine tablet udfordringer. 
Vi gennemgår de basale funktioner i en tablet 
og tager en snak om gode og brugbare apps, 
som du selv kan installere på din tablet. 
Forudsætninger: Medbring egen tablet.
Tilmelding: Sker på tlf. 8940 9500 eller via 
cabm@aarhus.dk.

Lær at bruge Dropbox
Onsdag 3. september kl. 14.00 -15.00
Onsdag 8. oktober kl. 14.00 -15.00
Onsdag 19. november kl. 14.00 -15.00
Kunne du tænke dig en Dropbox, så du kan 
gemme data eksternt på nettet? Så kom forbi 
vores spændende Dropbox-workshop, hvor 
du blandt andet kan få hjælp til at oprette din 
egen Dropbox. Du kan også lære, at dele filer 
med andre via Dropbox. 
Forudsætninger: Medbring gerne egen computer. 
Tilmelding: Sker på tlf. 8940 9500 eller via 
cabm@aarhus.dk.

Seniorsurf – Internet for begyndere
Torsdag 9. oktober kl. 13.00 -14.30
Det er Seniorsurfdag. Kom og hør om Internet-
tet og prøv at surfe. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup Bib-
liotek på tlf. 8940 9500 senest dagen før.

Lær at vedligeholde din PC
Onsdag 22. oktober kl. 13.00 -15.00
Onsdag 12. november kl. 13.00 -15.00
Er din computer blevet træt og langsommelig 
at arbejde på? På vores workshop kan du lære 
en række tricks til, hvordan du på egen hånd 
kan vedligeholde og optimere din computer, så 
den forbliver hurtig og up-to-date. Vi tager også 
en lille snak om gratis anti-virus programmer.
Tilmelding: kan ske på tlf. 8940 9500 eller via 
cabm@aarhus.dk
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Digital post
Mandag 22. september kl. 13.30 -14.30
Fredag 3. oktober kl. 13.30 -14.30
Onsdag 29. oktober kl. 13.30 -14.30
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post og på borger.dk.
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og 
har NemID. For at deltage på kurset skal du 
have et fungerende NemID til det offentlige, og 
du skal medbringe dit nøglekort til NemID.
Tilmelding: Via hjemmesiden, ved henven-
delse på Harlev Bibliotek eller på tlf. 8940 9500 
senest dagen før.

Harlev Bibliotek
Gl. Stillingvej 424 ⋅ 8462 Harlev
Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/harlevharlevbibliotek@aarhus.dk
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IT-HJØRNET // Nethood – Hasle Bibliotek
I IT-HJØRNET tilbyder vi IT-hjælp, IT-work-
shops og kortere kurser.
I IT-HJØRNET får du hjælp til selvhjælp, og du 
er forhåbentlig klogere når du går herfra 
Vi har 8 PC’er printer og scanner . Vi bruger 
Windows 7, office 2010 og et udvalg af forskel-
lige gode gratis programmer.
Det er gratis at bruge IT-HJØRNET.

IT-hjælp
Du kan komme lige ind fra gaden og få hjælp 
i IT-caféen.
Mandage kl. 15.00 -18.00
Onsdage kl. 10.00 -12.00

Her kan du få hjælp til f.eks. e-mail, hjælp til 
ansøgning eller CV, NemID, e-boks, mobilte-
lefon, digital selvbetjening, søgning på nettet, 
billed-redigering,  forældre-intra, SU-ansøg-
ning, musik og bøger på nettet, scanning, 
Facebook, 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 kl. 12.00 -18.00.

Bestil en tid
Kan du ikke på disse tidspunkter – eller har 
du et problem der kræver lidt tid – kan du 
henvende dig til Hasle Bibliotek tlf. 8940 9500 
og få en tid af 30 - 60 minutters varighed, til 
individuel hjælp.

IT-workshops 
Fast hver onsdag fra kl. 15.00 -17.00, er der 
gratis workshop 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.

Onsdags-workshops i efteråret 2014
September
3. Brug Windows til at holde styr på billederne
10. Intro til billedredigering
17. Netbank, skat, e-boks m.m. på smartphone
24. Tips til din android smartphone

Oktober
1. Gode apps til din smartphone
8. Brug Word bedre
HELE UGE 42: Hjælp til digital post 
22. Ansøgning og CV i Word
29. Google konto – til meget mere end g-mail

November
5. Google Chrome – browseren fra Google
12. Alm. funktioner i Windows
19. Ny på Facebook – eller bare forvirret ?
26. Ryd op på din computer

December
3. Handel på nettet og DBA
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Hasle Bibliotek

Kappelvænget 2 ⋅ 8210 Aarhus V

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/hasle

haslebibliotek@aarhus.dk

Kurser
IT-HJØRNET afholder løbende gratis PC-kurser 
på begynderniveauer, fortrinsvis for nærområ-
dets beboere. Kontakt IT-HJØRNET for mere 
information

Mere information og nyhedsbreve
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.

Kontakt
Hasle Bibliotek www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNETS hjemmeside : www.it-hjoernet.dk
Telefon til Hasle Bibliotek: 8940 9500
E-mail: post@it-hjoernet.dk

KOM IND  
FRA GADEN
Du kan komme ind fra gaden og få hjælp
Mandage kl. 15.00 -18.00
Onsdage kl. 10.00 -12.00
Torsdage kl. 12.00 -18.00 (iphone / ipad / mac)

Bestil tid
Kan du ikke på disse tidspunkter, eller har 
du et problem der kræver lidt ekstra tid, 
kan du bestille en tid til 30 - 60 minutters 
individiel hjælp.

IT workshops hver onsdag kl. 15.00 -17.00
Se emnerne her på siden
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NemID og Digital Post
Mandag 15. september kl. 16.00 -17.30 
Mandag 22. september kl. 16.00 -17.30
Mandag 29. september kl. 16.00 -17.30 
Alle skal være tilmeldt Digital postkasse inden 
november 2014. Dette kræver, at du har et 
NemID. Vi hjælper dig med at få oprettet et 
NemID, med at aktivere dit nye NemID samt 
med at oprette en Digital postkasse.
Forudsætninger: Har du allerede NemID, så 
husk dit nøglekort. Har du endnu ikke NemID, 
skal du medbringe pas eller kørekort. Med-
bring gerne din egen bærbare pc, tablet eller 
mobiltelefon. Ellers kan du bruge en af biblio-
tekets pc’er.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Få styr på musen og prøv internettet
Mandag 1. september kl. 16.00 -17.30 
Vi starter helt fra bunden med at få styr på 
computerens mus og tastatur. Det, du lærer, 
bruger du derefter til at tage de første skridt 
på internettet.
Tilmelding: Via hjemmesiden eller tlf. 8940 9240.

E-mail for begyndere
Mandag 8. september kl. 16.00 -17.30 
Du kan maile med venner og familie, når du 
får en e-mailkonto. En e-mail er også nødven-
dig, når du skal modtage digital post fra det 
offentlige. Vi guider dig trin for trin til at få 
oprettet en gratis e-mail-konto (gmail).
Forudsætninger: Du skal kunne bruge en com-
puter og have kendskab til internettet.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

 NETHOOD 
Hovedbibliotekets IT-værksted
 
Tirsdage kl. 16.00 -18.00
Torsdage kl. 10.00 -12.00
 
Vi guider dig inden for digitale services 
som borger.dk og NemID, e-mail, internet 
og tekstbehandling. Vi deler også gerne 
vores erfaringer med dig inden for tablets, 
smartphones og apps. Værkstedet er et ufor-
melt miljø, hvor vi ved fælles hjælp finder 
svar på dine spørgsmål.



13

Tilmelding til arrangementerne foregår  

via hjemmesiden www.aakb.dk.

Har du et kreativt gen, og interesserer du 
dig for 3D modellering, grafik, layout eller 3D 
print? Så har du mulighed for at lære og afprø-
ve en række kreative Open Source programmer 
og lave dine egne designs og 3D prints i vores 
workshops i oktober måned. 
Igennem flere korte oplæg og efterfølgende 
vejledning hjælper vi dig i gang. Der vil være 
fokus på forskellige sværhedsgrader og plads 
til individuelle opgaver.

SketchUp – Tegning og 3D modeller 
Har du planer om at bygge en stol eller en 
havebænk? Eller vil du prøve at bygge en lille 
model til 3D print – så kom og få råd og vej-
ledning i tegneprogrammet SketchUp.

Mandag 6. oktober kl. 16.00 -17.30 (Modul 1)
Vi demonstrerer SketchUp og gennemgår 
værktøjerne. Du lærer at tegne et hus og hente 
modeller, andre har lavet, i Google Warehouse.

Mandag 20. oktober kl. 16.00 -17.30 (Modul 2)
Vi gennemgår værktøjerne og basis viden, 
hvorefter der vil være fokus på mere avance-
ret modellering.

Mandag 27. oktober kl. 16.00 -17.30 (Modul 3)
Vi gennemgår værktøjerne og basis viden, hvor-
efter der gives en introduktion til 3D printeren. 
Du har mulighed for at bygge din egen mini-
model til 3D print; hvad det er, er helt op til dig.

3D print BQ witbox
Hvad er en 3D printer, hvordan fungerer den, 
og hvordan kan du designe noget, der kan 
printes? I dag er det muligt at printe 3-dimen-
sionelle figurer i mange forskellige materialer 
og afskygninger; citronpresser, gafler eller sjove 
figurer i plast, metal eller noget helt tredje. 

Hovedbibliotekets  3D printer kan printe i 
plast. Vi starter den op sammen, og efter-
følgende fortæller vi om teknikken, og du får 
redskaber til og mulighed for at designe i 3D. 
Hvis du er heldig, får du dit print med hjem, 
ellers kan du hente det en anden dag. 
Tirsdag 7. oktober kl. 16.00 -17.30
Tirsdag 21. oktober kl. 16.00 -17.30
Tirsdag 28. oktober kl. 16.00 -17.30
 
OBS! Se også de mere dybdegående spe-
cialintroduktioner i 3D modelleringsprogram-
met Sketchup.
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Grafisk design – Open source med Inkscape, 
Gimp og Scribus
Vil du gerne lave dine egne grafiske designs og 
opsætninger? – Vi viser dig gode open source 
programmer, der hjælper dig til at oprette, 
levere samt optimere digitale oplevelser.

Inkscape
Onsdag 8. oktober kl. 16.00 -17.30
Vil du prøve kræfter med design af logoer, 
simple animationer eller spændende figurer? 
Vi viser Inkscape, der er et vektorbaseret 
program i stil med Illustrator. Kvaliteten er 
fantastisk, det er nemt at anvende, og så kan 
det anvendes til såvel print som digital grafik. 

Gimp
Onsdag 22. oktober kl. 16.00 -17.30
Har du feriebilleder, som du ønsker at give et 
ekstra pift eller skære en palme væk fra? -  så 
er Gimp det ideelle værktøj. Det er gratis, du 
kan lave billedredigering, og det kan sammen-
lignes med Photoshop.

Scribus
Onsdag 29. oktober kl. 16.00 -17.30
Har du en ide til en indbydelse eller en 
folder? Så kom forbi og ta’ en snak med os. 
Scribus er et Open Source tilbud til dig, som 
gerne vil lære at lave opsætning, og det svarer 
til Adobes InDesign. Det er brugervenligt, 
forholdsvis simpelt og kan i samarbejde med 
f.eks. Gimp og/eller Inkscape bruges til at 
kreere fantastiske layouts.

Tilmelding til arrangementerne foregår  
via hjemmesiden www.aakb.dk.



15

Kom i gang med apps på android tablet/
smartphone
Fredag 7. november kl. 13.00 -14.30
Hvad er en app? Hvordan kommer jeg i gang 
med at finde og hente apps via Google Play 
Butik? Hvad skal jeg være opmærksom på? 
Forudsætninger: Medbring egen android 
tablet eller smartphone samt google konto og/
eller kreditkortoplysninger.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Lap din cykel og del det med verden!
Mandag 3. november kl. 16.00 -17.30 
I vores workshop kan du lære to ting: At lappe 
din cykel og at dokumentere det med ”stop-mo-
tion”. Hvad enten det er det ene eller det andet, 
du har brug for, er der kyndige vejledere tilstede. 
Stop-motion er mange stillbilleder sat sammen 
til en film. Du vil få en introduktion til de tekni-
ske redskaber, du skal bruge for at kunne lave 
og publicere denne stop-motion film.
Forudsætninger: Medbring gerne smartphone 
eller tablet. Hvis din cykel skal lappes, kan du 
også tage den med.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Hovedbibliotekets værksteder er et 
uformelt forum, hvor vi ved fælles hjælp 
kommer i gang eller kommer videre med 
tablets og smartphones via dialog og erfa-
ringsudveksling.

Kom i gang med apps på iPad/iPhone
Onsdag 5. november kl. 13.00 -14.30
Hvad er en app? Hvordan kommer jeg i 
gang med at finde og hente apps via ap-
pstore? Hvad skal jeg være opmærksom på? 
Forudsætninger: Medbring egen iPad eller 
iPhone samt apple-id og/eller kreditkortop-
lysninger. 
Tilmelding: Via hjemmesiden.
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Sund og rask på tablet eller smartphone
Mandag 24. november kl. 16.00 -17.30
Kom og bliv introduceret til et udvalg af apps 
inden for sundhed og helbred. Vi kommer 
omkring apps, der hjælper dig med at holde 
formen eller komme i gang, og som kan give 
dig viden om dig og dit helbred.  Du kan også 
høre om begrebet selftracking – tendensen til, 
at vi måler os selv og vores præstationer.
Forudsætninger: Begynderniveau. Medbring 
gerne tablet eller smartphone. Dele af det 
præsenterede vil være på engelsk. 
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Lav din egen e-bog
Mandag 10. november kl. 16.00 -17.30
Bliv forfatter til en personlig bog. 
Med Book Creator, der er en app til iPad, kan 
du producere dine egne ebøger, med tekst, bil-
leder, lyd og videoer.  Ebogen kan læses i f.eks. 
iBooks. Du lærer, hvad du kan bruge Book 
Creator til, og du får hjælp til at komme igang 
med din egen bog.
Forudsætninger: Begynderniveau. Medbring 
din iPad og evt. digitale fotos på en usb-
nøgle. Kendskab til engelsk er en fordel, da 
app’en er engelsk.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Bedre mad med computer og tablet
Mandag 17. november kl. 16.00 -17.30
Mangler du inspiration til den daglige aftens-
mad, bedre bageteknik eller måske en step-by-
step guide til udskæring af tomater? 
På dagens intro ser vi på blogs, hjemmesider, 
youtube-shows og apps, der giver mod på 
mere, i køkkenet.
Forudsætninger: Medbring gerne tablet eller 
smartphone. Dele af det præsenterede vil være 
på engelsk.
Tilmelding: Via hjemmesiden.

Hovedbiblioteket

Møllegade 1 ⋅ 8000 Aarhus

Tlf. 8940 9200 ⋅ www.aakb.dk/hovedbiblioteket

hovedbibliotek@aarhus.dk
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Digital Postkasse
Hver tirsdag kl. 10.00 -11.00 i september og 
oktober. Første gang 2. september, sidste 
gang 28. oktober.
Kom godt i gang med Digital Postkasse. Vi 
hjælper dig med oprettelsen af Postkassen og 
viser dig hvordan den fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge pc, og du skal medbringe et fungerende 
NemID (nøglekort) til det offentlige.
Tilmelding: Fra 1 uge før det enkelte kursus 
via hjemmesiden. Du kan kun tilmelde dig 
ét kursus.

Digital café
Mandag 8. september kl. 11.00 -13.00
Mandag 6. oktober kl. 11.00 -13.00
Mandag 17. november kl. 11.00 -13.00
De digitale caféer er en uformel snak om, hvad 
man kan bruge en tablet til. Med udgangs-
punkt i dine spørgsmål forsøger vi sammen at 
finde svar. Husk at medbringe din tablet (hvis 
du har en).

Højbjerg Bibliotek

Oddervej 74 ⋅ 8270 Højbjerg

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/hojbjerg

hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
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Digital Postkasse
Mandag 8. september kl. 14.00
Mandag 22. september kl. 14.00
Mandag 27 oktober kl. 14.00
Kom godt i gang med den Digitale Postkasse. 
Vi hjælper dig med oprettelsen af Postkassen 
og viser dig hvordan den fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge pc, og du skal medbringe et fungerende 
NemID (Nøglekort) til det offentlige.
Tilmelding:  Via hjemmesiden.

Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek

Kolt Østervej 45 ⋅ 8361 Hasselager

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/kolt-hasselager 

koltbibliotek@aarhus.dk
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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



20

Digital post
Hver onsdag i september og oktober  
fra kl. 10.00 -14.30
Fra 1. november 2014 skal du have en digital 
postkasse. Digital post er din personlige og 
sikre postkasse på www.borger.dk. Her kan du 
modtage post fra det offentlige, sende post til 
det offentlige, slippe for ringbind og rudekuver-
ter, opbevare dokumenter og breve sikkert.
Forudstæninger: Medbring dit nøglekort og 
kode til NemID. Ring evt. for flere oplysninger 
på tlf. 8940 9500. Har du ikke NemID endnu, 
kan du henvende dig på enten Borgerservice 
eller NemBS (bibliotekernes borgerservice) og 
få udstedt én. Husk i den forbindelse at med-
bringe pas eller kørekort som legitimation.
Tilmelding: Book en medarbejder i max. 1 
time på tlf. 8940 9500 en uge i forvejen.

Seniorsurf-dag på Lystrup Bibliotek
Torsdag 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 national 
begivenhed, hvor biblioteker, datastuer og andre 
undervisningstilbud gør en ekstra indsats, for 
at få flere nye seniorer til at stifte bekendtskab 
med internettet. På seniorsurfdagen kan du på 
Lystrup Bibliotek få vejledning i brug af internet-
tet med udgangspunkt i dit behov og deltage i 
Den Digitale Skattejagt, der udvikles specielt til 
dagen. Vejledningen varer max. 1 time.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9500.

BOOK EN
BIBLIOTEKAR
Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til: 
 » At søge i bibliotekets base
 » Emnesøgning i forbindelse med opgaver
 » At gå på borger.dk
 » At finde rundt på kommunens hjemmeside
 » At søge på internettet
 » At oprette en e-mail adresse
 » Lettere tekstbehandling
 » At bruge musen
 » Oprettelse af Digital Postkasse

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. 8940 9500 (bed 
om Lystrup Bibliotek) eller på: 
lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.



21

LYSTRUP MED 
BORGEREN
Lystrup Bibliotek er MED borgeren
Vi er åbne for DINE idéer og aktiviteter! Vi 
vil gerne høre din idé til, hvordan du, din 
mormor, din hemmelige klub, din for-
ening, din læseklub, din mødregruppe eller 
mandegruppe kunne have lyst til at bruge 
biblioteket – fortæl os hvad du drømmer 
om, biblioteket kan bruges til! Skriv til os 
eller kom forbi med dine idéer og tanker, 
og vi vil lade dem indgå i arbejdet med at 
udvikle biblioteket med DIG og andre MED-
borgere. Hold øje med aktivitetskalenderen 
på Lystrup Bibliotek.

Lystrup Bibliotek – et fælles sted.
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Seniorsurf-dag på Risskov Bibliotek
Torsdag 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 national 
begivenhed, hvor biblioteker, datastuer og andre 
undervisningstilbud gør en ekstra indsats, for 
at få flere nye seniorer til at stifte bekendtskab 
med internettet. På seniorsurfdagen kan du på 
Risskov Bibliotek få vejledning i brug af internet-
tet med udgangspunkt i dit behov og deltage i 
Den Digitale Skattejagt, der udvikles specielt til 
dagen. Vejledningen varer max. 1 time.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9500.

Digital post
Onsdage i september - oktober fra kl. 10.00 -14.30
Fra 1. november 2014 skal du have en digital 
postkasse. Digital post er din personlige og 
sikre postkasse på www.borger.dk.
Her kan du: modtage post fra det offentlige, 
sende post til det offentlige, slippe for ringbind 
og rudekuverter, opbevare dokumenter og 
breve sikkert.
Forudsætninger: Medbring dit nøglekort og 
kode til NemID. Har du ikke NemID endnu, 
kan du henvende dig på enten Borgerservice 
eller NemBS (bibliotekernes borgerservice) og 
få udstedt én. Husk i den forbindelse at med-
bringe pas eller kørekort som legitimation.
Tilmelding: Book en medarbejder i en time i 
tidsrummet fra 10.00 -14.30.  
Ring på tlf. 8940 9500 (bed om Risskov Biblio-
tek). Du skal tilmelde dig en uge i forvejen.

IT-café for begyndere
Onsdage i november - december kl. 10.00 -12.00
Vi kan hjælpe dig med at komme i gang med 
at bruge mus, mail, eReolen osv.  Biblioteket 
har computere, men du er velkommen til at 
tage din egen tablet eller bærbar med. 
Vi er ikke it-eksperter, men hjælper dig så langt, 
vi kan. Der er ingen tidsbestilling så have tål-
modighed, hvis der er andre i cafeen end dig. 

Risskov Bibliotek

Fortebakken 1 ⋅ 8240 Risskov

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/risskov 

risskovbibliotek@aarhus.dk
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Digital Post
Onsdag 8. oktober kl. 10.30 -11.30
Målet med kurset er, at du får styr på din digitale 
post på borger.dk. Med Digital Post kan du mod-
tage og sende post til de offentlige myndigheder.
Forudsætninger: Du har NemID til det offent-
lige. Nøglekortet skal medbringes til kurset.
Tilmelding: Ved henvendelse til Sabro Biblio-
tek, tlf. 8940 9500 senest mandagen før.

Sabro Bibliotek

Sabro Skolevej 4 ⋅ 8471 Sabro

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/sabro

sabrobibliotek@aarhus.dk
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Tilst Bibliotek

Tilst Skolevej 13 A ⋅ 8381 Tilst

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/tilst

tilstbibliotek@aarhus.dk

Digital Post – kurser hver 2. tirsdag
Tirsdag 2. september kl. 10.30 -11.30 
Tirsdag 16. september kl. 10.30 -11.30 
Tirsdag 30. september kl. 10.30 -11.30
Tirsdag 14. oktober kl. 10.30 -11.30
Tirsdag 28. oktober kl. 10.30 -11.30
Tirsdag 11. november kl. 10.30 -11.30
Tirsdag 25. november kl. 10.30 -11.30
Målet med kurset er, at du får styr på din digitale 
post på borger.dk. Med Digital Post kan du mod-
tage og sende post til de offentlige myndigheder.
Forudsætninger: Du har NemID til det of-
fentlige. Nøglekortet skal medbringes til kurset. 
Du kan få oprettet et NemID på Tilst Bibliotek 
(medbring kørekort eller pas som legitimation).
Tilmelding: Ved henvendelse til Tilst Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 senest dagen før.

Digital Postkasse
Mandag 22. september kl. 10.00 -11.00
Mandag 27. oktober kl. 10.00 -11.00
Kom godt i gang med Digital Postkasse.  
Vi hjælper dig med oprettelsen af Postkassen 
og viser dig hvordan den fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge pc, og du skal medbringe et fungerende 
NemID (nøglekort) til det offentlige.
Tilmelding: Fra 1 uge før det enkelte kursus via 
hjemmesiden. Du kan kun tilmelde dig ét kursus.

Solbjerg Bibliotek

Kærgårdsvej 4 ⋅ 8355 Solbjerg

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/solbjerg

solbjergbibliotek@aarhus.dk
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Seniorsurf-dag på Trige Kombi-bibliotek
Torsdag 9. oktober kl. 11.00 -12.00, 13.00 -14.00 
og 14.00 -15.00
Seniorsurf-dagen den 9. oktober er en national 
begivenhed, hvor biblioteker, datastuer og andre 
undervisningstilbud gør en ekstra indsats, for 
at få flere nye seniorer til at stifte bekendtskab 
med internettet. På seniorsurfdagen kan du på 
Trige Bibliotek få vejledning i brug af internet-
tet med udgangspunkt i dit behov og deltage i 
Den Digitale Skattejagt, der udvikles specielt til 
dagen. Vejledningen varer max. 1 time.
Tilmelding: Nødvendig på 8940 9500.

Digital Postkasse
Torsdag 2. oktober kl. 11.00 -12.00
Torsdag 9. oktober kl. 11.00 -12.00
Torsdag 16. oktober kl. 11.00 -12.00
Torsdag 30. oktober kl. 11.00 -12.00
Kom godt i gang med Digital Postkasse. Vi 
hjælper dig med oprettelsen af Postkassen og 
viser dig hvordan den fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge pc, og du skal medbringe et fungerende 
NemID (nøglekort) til det offentlige.
Tilmelding: Fra 1 uge før det enkelte kursus via 
hjemmesiden. Du kan kun tilmelde dig ét kursus.

Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6 ⋅ 8310 TranbjergTlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/tranbjergtranbjergbibliotek@aarhus.dk

Trige Kombi-bibliotek
Smedebroen 21 ⋅ 8380 Trige
Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/trige trigebibliotek@aarhus.dk
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Viby Bibliotek

Skanderborgvej 170 ⋅ 8260 Viby J

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/viby

vibybibliotek@aarhus.dk

Digital Postkasse
Hver tirsdag kl. 10.00 -11.00 i september og 
oktober. Første gang 2. september, sidste 
gang 28. oktober.
Kom godt i gang med Digital Postkasse. Vi 
hjælper dig med oprettelsen af Postkassen og 
viser dig, hvordan den fungerer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at 
bruge pc, og du skal medbringe et fungerende 
NemID (nøglekort) til det offentlige.
Tilmelding: Fra 1 uge før det enkelte kursus via 
hjemmesiden. Du kan kun tilmelde dig ét kursus.

God net- og mobilstil 
Snak med dit barn om de sociale medier
Onsdag 24. september kl. 16.30 -18.00
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat….
hvilke medier bruger dit barn? Hvad kan de 
forskellige medier? Hvilke faldgruber er der? 
Lær om børnenes foretrukne sociale medier 
så du kan snakke med - på den gode måde! 
Cand. Mag. i Medievidenskab, Jonas Ravn, fra 
Cyberskolen (www.cfdp.dk) fortæller og lægger 
op til debat.
Tilmelding: For forældre (og lærere) med børn 
i 5.-8. klasse. Fra 1. september og senest  
22. september via hjemmesiden.

Digital café
Torsdag 25. september kl 11.00 -13.00
Torsdag 30. oktober kl 11.00 -13.00
Torsdag 27. november kl 11.00 -13.00
De digitale caféer er en uformel snak om, hvad 
man kan bruge en tablet til. Med udgangs-
punkt i dine spørgsmål forsøger vi sammen at 
finde svar. Husk at medbringe din tablet (hvis 
du har en).



27



28

Hjælp til telefon og tablet
Hver onsdag fra 13.00 -15.00
Vil din telefon eller tablet ikke som du vil, har 
du problemer med at installere apps, kan du 
ikke komme på nettet eller noget helt fjerde. 
Hver onsdag mellem 13.00 og 15.00 kan du 
helt uformelt komme forbi Åby bibliotek og få 
hjælp til din tablet og/eller mobiltelefon. Det 
kan være spørgsmål om alt lige fra det helt 
basale til det mere avancerede. Bare det drejer 
sig om din telefon eller tablet, så står vi klar.

Digital Post
Fredag 29. august kl. 13.00 -14.00
Mandag 22. september kl. 13.00 -14.00
Tirsdag 21. oktober kl. 14.00 -15.00
Torsdag 6. november kl. 13.00 -14.00
Fredag 5. december kl. 13.00 -14.00
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post på borger.dk. Med Digital Postkasse 
på borger.dk kan du modtage og sende post 
digitalt fra/til de offentlige myndigheder.
Vi holder 5 ens kurser. Det er gratis at deltage.
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og har 
NemID. For at deltage på kurset skal du have et 
fungerende NemID til det offentlige, og du skal 
medbringe dit nøglekort til NemID. Du kan få 
oprettet et NemID på Åby Bibliotek (medbring 
billedlegimitation – kontakt biblioteket hvis du 
ikke har nogen af delene.)
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek 
på tlf. 8940 9500 senest dagen før. Medbring 
gerne egen bærbare pc, men gør opmærksom 
på det ved tilmelding.

Internet for begyndere
Torsdag 9. oktober kl. 13.00 -14.30
Det er Seniorsurf-dag. Kom og hør om Internet-
tet og prøv at surfe med seniorbibliotekaren.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 senest dagen før.
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UBUNTU AARHUS
Vær med på Aaby Bibliotek

Der er møder i Ubuntu Aarhus i lige uger om 
mandagen kl. 18.00 -22.00

Ubuntu Aarhus er åben for alle som har inte-
resse i alternative styresystemer.
Emnerne for mødeaftenerne vil langt hen 
ad vejen blive tilpasset efter de fremmødtes 
ønsker og der vil blive taget særligt hensyn til 
begyndere – vi hjælper med installationer og 
opdateringer på de fremmødtes egne pc’er – 
foruden almindeligt social samvær!

Hvad er Ubuntu?
Ubuntu er et fællesskabs baseret projekt om at 
skabe et frit operativsystem med en bred vifte 
af programmer. 
 » Alle bør have frihed til at hente, køre, ko-

piere, ændre og forbedre deres software til 
ethvert formål, uden at betale licensafgifter.

 » Alle skal kunne bruge deres software på et 
sprog efter eget valg.

 » Alle bør være i stand til at bruge al software, 
også handicappede.

Åby Bibliotek

Ludvig Feilbergs Vej 7 ⋅ 8230 Åby

Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/aaby 

aabybibliotek@aarhus.dk



August
Onsdag 6. august Workshop om sociale medier Gellerup 7
Onsdag 13. august Bliv klogere på din tablet Gellerup 7
Onsdag 20. august Lær at bruge DropBox Gellerup 7
Fredag 29. august Digital post Åby 28

September
Mandag 1. september Få styr på musen og prøv internettet Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 2. september Digital post Tilst 24
Onsdag 3. september Brug Windows til at holde styr på billederne Hasle 10
Mandag 8. september E-mail for begyndere Hovedbiblioteket 12
Mandag 8. september Digital café Højbjerg 17
Mandag 8. september Digital postkasse Kolt-Hasselager 18
Onsdag 10. september Bliv klogere på din tablet Gellerup 7
Onsdag 10. september Feriebillederne? Intro til billedredigering Hasle 10
Mandag 15. september NemID og digital postkasse Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 16. september Digital post Tilst 24
Onsdag 17. september Lær at bruge DropBox Gellerup 7
Onsdag 17. september Netbank, skat, e-boks m.m. på smartphone Hasle 10
Mandag 22. september Digital post Harlev 8
Mandag 22. september NemID og digital postkasse Hovedbiblioteket 12



Mandag 22. september Digital postkasse Kolt-Hasselager 18
Mandag 22. september Digital postkasse Solbjerg 24
Mandag 22. september Digital post Åby 28
Onsdag 24. september Tips til din android smartphone Hasle 10
Onsdag 24. september Digital post Sabro 23
Onsdag 24. september God net- og mobilstil Viby 26
Torsdag 25. september Digital café Viby 26
Mandag 29. september NemID og digital postkasse Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 30. september Digital post Tilst 24

Oktober
Onsdag 1. oktober Workshop om sociale medier Gellerup 7
Onsdag 1. oktober Gode apps til din smartphone Hasle 10
Torsdag 2. oktober Digital postkasse Tranbjerg 25
Fredag 3. oktober Digital post Harlev 8
Mandag 6. oktober SketchUp – Tegning og 3D-modeller (modul 1) Hovedbiblioteket 13
Mandag 6. oktober Digital café Højbjerg 17
Tirsdag 7. oktober 3D-print BQ witbox Hovedbiblioteket 13
Onsdag 8. oktober Bliv klogere på din tablet Gellerup 7
Onsdag 8. oktober Brug Word bedre Hasle 10
Onsdag 8. oktober Grafisk design – Open source med Inkscape Hovedbiblioteket 14



Torsdag 9. oktober Seniorsurf – Internet for begyndere Gellerup 7
Torsdag 9. oktober Seniorsurf-dag på Lystrup Bibliotek Lystrup 20
Torsdag 9. oktober Seniorsurf-dag på Risskov Bibliotek Risskov 22
Torsdag 9. oktober Digital postkasse Tranbjerg 25
Torsdag 9. oktober Seniorsurf-dag på Trige Kombi-bibliotek Trige 25
Torsdag 9. oktober Internet for begyndere Åby 28
Tirsdag 14. oktober Digital post Tilst 24
Onsdag 15. oktober Lær at bruge DropBox Gellerup 7
Torsdag 16. oktober Digital postkasse Tranbjerg 25
Mandag 20. oktober SketchUp – Tegning og 3D-modeller (modul 2) Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 21. oktober 3D-print BQ witbox Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 21. oktober Digital post Åby 28
Onsdag 22. oktober Ansøgning og cv i Word Hasle 10
Onsdag 22. oktober Grafisk design – Open source med Gimp Hovedbiblioteket 14
Torsdag 23. oktober Lær din mobil at kende – for seniorer Beder-Malling 5
Mandag 27. oktober SketchUp – Tegning og 3D-modeller (modul 3) Hovedbiblioteket 13
Mandag 27. oktober Digital postkasse Kolt-Hasselager 18
Mandag 27. oktober Digital postkasse Solbjerg 24
Tirsdag 28. oktober 3D-print BQ witbox Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 28. oktober Digital post Tilst 24
Onsdag 29. oktober Digital post Harlev 8



Onsdag 29. oktober Google konto – til meget mere end gmail Hasle 10
Onsdag 29. oktober Grafisk design – Open source med Scribus Hovedbiblioteket 14
Torsdag 30. oktober Digital postkasse Tranbjerg 25
Torsdag 30. oktober Digital café Viby 26

November
Mandag 3. november Lap din cykel og del det med verden Hovedbiblioteket 15
Onsdag 5. november Google Chrome – browseren fra Google Hasle 10
Onsdag 5. november Apps på iPad / iPhone Hovedbiblioteket 15
Torsdag 6. november Digital post Åby 28
Fredag 7. november Apps på android tablet /smartphone Hovedbiblioteket 15
Mandag 10. november Lav din egen bog Hovedbiblioteket 16
Tirsdag 11. november Digital post Tilst 24
Onsdag 12. november Almindelige funktioner i Windows Hasle 10
Mandag 17. november Bedre mad med computer og tablet Hovedbiblioteket 16
Mandag 17. november Digital café Højbjerg 17
Onsdag 19. november Ny på Facebook – eller bare forvirret? Hasle 10
Mandag 24. november Sund og rask på tablet eller smartphone Hovedbiblioteket 16
Tirsdag 25. november Digital post Tilst 24
Onsdag 26. november Ryd op på din computer Hasle 10
Torsdag 27. november Digital café Viby 26



December
Onsdag 3. december Handel på nettet og DBA Hasle 10
Fredag 5. december Digital post Åby 28

Løbende arrangementer
Mandage   Borger.dk og digital post Gellerup 6
Mandage   Ubuntu Aarhus Åby 29
Tirsdage   Selvbetjeningsløsninger på borger.dk Gellerup 6
Tirsdage   Nethood – Hovedbibliotekets it-værksted Hovedbiblioteket 14
Tirsdage   Digital postkasse Højbjerg 17
Tirsdage   Digital postkasse Viby 26
Onsdage   Digital post Lystrup 20
Onsdage   Digital post Risskov 22
Onsdage   It-café for begyndere Risskov 22
Onsdage   Hjælp til telefon og tablet Åby 28
Torsdage   Digital post Gellerup 6
Torsdage   Nethood – Hovedbibliotekets it-værksted Hovedbiblioteket 14
Uge 42   Hjælp til digital post Hasle 10
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