
WORD / EXCEL 

(Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen) Sundhedshuset 

Onsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 24. og 31. marts samt D. 07., 14. og 21. april 2021 

Vi gennemgår: genvejstaster, tastatur, gemme som PDF – i Onedrive/PC, 

vandmærke, indsætte billede, lave budget m.m. 

Pris: 200 kr. incl. USB Stik - Kontant eller MobilePay på første kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

MAC BILLEDEBEHANDLING 

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen 

Onsdage KL. 13-15 D. 13., 20. og 27. jan. samt 03. feb. 2021  

Som noget nyt tilbyder vi et kursus i billedbehandling på MAC. Vi vil lege med forskellige 

metoder og forsøge at opfylde de ønsker kursisterne kunne have. 

Pris: 150 kr. - kontant eller MobilePay på første kursusdag 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

DATACAFÉ 

Seniorhuset I. P. Schmidt, salonen i stuen 

Onsdage i perioden jan. – maj og sep. - dec. kl. 10 -12. 

Dog ikke uge 1, 7 og 42, samt mellem jul og nytår. 

To / tre frivillige, hjælpere vejleder med dagligdagens problemer med IT, computer, IPad, 

tablet og smartphone. Vi underviser ikke – se efter vores kurser, men hjælper og vejleder 

gerne, hvis du er gået i stå eller har fået nyt. 

Ferielukket juni-august i DATACAFEÉN, skriv eller læg en besked, og jeg vender tilbage, når 

jeg kan      . 

IT HJÆLP 
Har du problemer med computer, printer eller internet, hjælper vi telefonisk. Vi kommer 

hjem til dig, til stationære computere, printer, router m.m., eller hvis du ikke kan komme 

på vores Datacafé.  

Kontaktperson:  

Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

 

 

FREDERICIA 

IT KURSER FORÅR 2021 

DATACAFÉ OG IT HJÆLP 

 

PC / WINDOWS 10  

(Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen) Sundhedshuset  

Onsdage kl. 13:00 – 15:00 D.  06., 13., 20. OG 27. jan. Samt D. 03. feb. 2021 

Vi ser på den seneste opdatering, hvad er nyt, og går igennem: Windows pc og hardware, 

bruger flade, indstillinger, opdateringer, sikkerhed, koder, NemID, filer på pc og i skyen, 

skrivebordet, proceslinjen, startfliser og program og nye apps, samt evt. korte spørgsmål. 

Pris: 200 kr. incl. USB Stik - Kontant eller MobilePay på første kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

 

BILLEDBEHANDLING 

(Seniorhuset I. P. Schmidt, datastuen i kælderen) Sundhedshuset 

Torsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 07., 14., 21., 28. jan. samt D. 04. feb. 2021  

På kurset gennemgår vi: Mit foto i kamera – overfør mit foto til PC – mit foto i stifinder – 

organiser mit foto i stifinder - Se mit foto i Windows 10 – rediger mit foto i Windows 10 - 

Print af mine billeder – fotobog 

Pris: 200 kr. incl. USB Stik - kontant eller MobilePay på første kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 
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MAC COMPUTER  

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen 

Tirsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 12., 19. og 26. jan. samt D. 2. feb. 2021 

Vi ser på den seneste opdatering, hvad er nyt, og går igennem: 

Bruger flade, indstillinger, opdateringer, sikkerhed, koder, NemID, skyløsninger på Mac, 

skrivebordet, proceslinjen, program og nye apps, samt evt. spørgsmål. 

Pris: 150 kr. - kontant eller MobilePay på første kursusdag 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

 

 

 

IPAD 

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen begyndere 

Seniorhuset I. P. Schmidt, Kombilokale A/B 1. sal øvede 

Onsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 10. og 24. feb. samt D. 03., 10. og 17. marts 2021 

Teknik og knapper på IPad - Forbinde til Wi-Fi - Vedligeholdelse/opdatering - Koder - Hente 
APPs - Mail og opsætning af mail - IPad til NemID, borgerservice/Nexus Borger - se tv - 
hører radio - billeder og brug af billeder - bruge Safari – fastgøre fundne søgninger - anden 
brug af IPad. Samt korte spørgsmål. 
 

Pris: 150 kr. - kontant eller MobilePay på første kursusdag 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

 

 

 

 

 

 

SLÆGTSFORSKNING FOR BEGYNDERE 

Seniorhuset I.P. Schmidt, kombilokale B 1. sal 

Torsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 14., 21., 28. jan. samt 04. og 11. og 24. feb. 2021  
 

Ældre Sagen tilbyder kursus i "slægtsforskning for begyndere".  

På kurset arbejder vi med søgning på internettet, og gennemgår bl.a. "Arkivalier online" og 

hvordan man indsætter data i et slægtsforsknings- program.  

Vi skal også lige snuse til det gotiske alfabet 

 

Pris: 200 kr. incl. USB Stik - kontant elle MobilePay på første kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk 

 

 

 

TABLET / ANDROID  

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen. 

Torsdage kl. 13:00 – 15:00 D. 07., 14., 21. og 28. jan. samt D. 04. feb. 2021 

Teknik og knapper på Tablet - Forbinde til Wi-Fi - Vedligeholdelse/opdatering - Koder - 
Hente APPs - Mail og opsætning af mail - Tablet til NemID, borgerservice/Nexus Borger - se 
tv - hører radio - billeder og brug af billeder - bruge internettet – fastgøre fundne 
søgninger - anden brug af Tablet. Samt korte spørgsmål. 
 

Pris: 150 kr. - kontant eller MobilePay på første kursusdag 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, mail: 

maj@terphansen.dk  
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NYT 

3 D PRINT 

FOR ALLE VOKSNE LEGEBØRN 

 

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen. 

Torsdage kl. 13:00 - 15:00 D.  25. feb. samt D. 04., 11., 18. og 25. marts 2021 

 

Som noget nyt vil vi udforske 3 D print, hvordan vi finder det bedste program til at 

designe vores egne figurere og hvad vi finder på at lege med. Alle vil få mulighed 

for at få en ting de selv har lavet med hjem. 

Hvilken printer kan dække mit behov, hvilket filament kan jeg bruge? 

Pris: 250 kr. incl. USB Stik og SD Kort - kontant elle MobilePay på første 

kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, 

mail: maj@terphansen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT 

3 D PRINT 

FOR ALLE VOKSNE LEGEBØRN 

 

Seniorhuset I. P. Schmidt, Datastuen i kælderen. 

Torsdage kl. 13:00 - 15:00 D. 25. feb. samt D. 04., 11., 18. og 25. marts 2021 

 

Som noget nyt vil vi udforske 3 D print, hvordan vi finder det bedste program til at 

designe vores egne figurere og hvad vi finder på at lege med. Alle vil få mulighed 

for at få en ting de selv har lavet med hjem. 

Hvilken printer kan dække mit behov, hvilket filament kan jeg bruge? 

Pris: 250 kr. incl. USB Stik og SD Kort - kontant elle MobilePay på første 

kursusdag. 

Tilmelding: Maj Terp Hansen, 53 63 29 23 hverdage mellem kl. 10:00 – 17:00, 

mail: maj@terphansen.dk 
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