
Studieledare

Anmäl dig till ansvarig studieledare nedan om du vill anmälatill en aktivitet i

programmet. Du är även välkommen att ställa frågor.

Januari 2017

Vårprogram 2017
Tillsammans lär vi oss dagens teknik
Ai,tdre tiir iildre i lagom tskt!
SeniorNet Hässelby-Vällingby är en klubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera dator,

telefon och surfplatta sorn nybörjare eller vill lära sig mer om alla dess möjligheter.

Hiir törs du också!

l-lenke I{iissrno
Fliikarr Wallgren
lngvar Brandt
Kerrth .lavestad

Kerstin Fosselius
Lars-Erik Eriksson
Lisen Wiklund
Ulla Javestad

875641,01064881 56

250425,076 8250853

8915 n,07370662t2
891929,0703103449
384666, 07 06564666
386057, 0130318969
898833, 0706156787

891929,07 68282166

henke@rassmo.se
wall9l98@gmail.com
i n gv ar. b r andt@teli a. c om
j avestad@telia.com
kerstin. fosselius@telia. com

l-eeriks son@bredband.net
lisen.wiklund@telia.com
ul I a j ave s tad@gnail. com

Kontakt med SeniorNet Hässelby-Vällingby
Ordf: Kenth Javestad, e-post: javestad@telia.com, tel: 0703103449 alt
v ordf: Henke Råssmo, e-post: henke@rassmo.se, tel:0706488156

Besöksadress: Sorterarg atan 4, I tr (industrigatan mitt emot Brlial tanka)

Hemsida : seniornethasselbyvall in gby. se

Studiecirklar och tematräffar
Kom till oss och träffa trevliga människor och ha

viktigaste uppgift dr att erbjuda utbildning i form
översikt över alla aktiviteter finns i schemat på

mittuppslaget, sidan 6 och 7.

På föliande sidor kan du läsa om innehållet i alla
våra aktiviteter.
Föranmälan är obligatorisk och sker direkt till
re s pe kt i ve stud ie ledare, te lefon- och e-po stuppgifter
linns pir sista sidan i programmet. Det går även bra

att arrmäla sig på vår hemsida, adress se sista sidan.

Vårterminen startar den l6 januari och slutar den 26

nraj, se schemat.

Verksamheten är helt ideell men för att täcka våra

kostnader tas en avgift ut för studiecirklar och

tematräffar, se under respektive rubrik i programmet.

Öppet hus, PC/lT-hjälp på onsdagar
Vi har Öppet hus både för- och eftermiddag på onsdagar, från 09.00 till 12.00 samt

från 13.00 till 16.00. Då är alla välkomna till vår fina datorsal for att ställa frågor och

prova på. Vi har moderna datorer och surfplattor. För att få praktisk hjälp med din
egen utrustning måste du vara medlem i SeniorNet. Ett besök på formiddagen
eller eftermiddagen kostar 20 kronor, då ingår kaffe och bröd. Öppet hus pågår varje

onsdag under hela terminen med start den 25 januari och sista gången den 24 maj.
Ett antal handledare finns alltid på plats för hjälp och råd och svar på frågor. Alla är

välkomna! Ingen föranmälan behövs.

Vi finns på Krossgatan, mitt emot Bilia, OBS ingång från Sorterargatan 4,1 tr.

Möten och träffar
Årets Föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 14 mars kl 13.00.

För innehåll se hemsidan. Separat kallelse kommer.
Kick off äger rum onsdagen den 18 januari kl 13.00 då studie- och tema-

ledarna presenterar sina delar av höstens program.

roligt med dagens teknik! Klubbens
av studiecirklar och tematräffar. En

S eniorNet Hässelby-Väll ingby samarbetar
med Studieforbundet Vuxenskol an. Uffi!ffi.-
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INTERNET

Lär känna iPhone och iPad, en introduktion, S74
Detta är en cirkel för nybörj arelanvändare av iPad/iPhone. Den är för dig som
behöver lära dig de grundläggande funktionerna. Följande behöver du ta med
till lorsta kurstillftillet:
- Appel-ID samt lösenordet for Appel-ID
- E-postadress

- Laddare (för säkerhet skull). Kom dock med din iPad/iPhone fulladdad till
varjc kurstillftille

- Papper och penna för anteckningar

Följande kommer vi att gå igenom under träffen:
- Vi berättar skillnaden mellan en Iphone och Ipad
- Vi går igenom inställnin gaff:m

- Hur de olika knapparna fungerar
- Vad är Wi-Fi
- Vad är molnet
- Hur man laddar ner appar
- Hur man gör egna mappar

Vi går naturligtvis igenom mycket mer, det blir alltid en massa bra frågor som
vi forsöker svara på.

Dagar: Fyra måndagar,23 och 30 jan, samt 6 och 13 feb, kl 09.00-12.00.
Studieledare : Kerstin Fosselius

Lär känna iPhone och iPad, fortsättning, S76
Du bör ha deltagitiLär känna iPhone och iPad, en introduktion, eller ha
motsvarande kunskaper. I denna cirkel fördjupar vi oss i vära enheter. Vi går
igenom de hj älpmedel man kan få ut av din enhet , talar om olika tillbehör och
visar hur dessa fungerar. Här får du som deltagare möjlighet att ftire
cirkelträffen skicka frågor som du har som vi under träffen kan ta upp och
besvara.

Dagar: Fyra torsdagayr 2r 9, 16 och 23 feb, kl 13.00-16.00
Studieledare : Kerstin Fosselius

Lär känna Android Surfplatta och Smartphone, S75
Detta är en cirkel för nybörjaranvändare avAndroidmobiler och -surfplattor,
till exempel Samsung, Sony, HTC, LG med flera. Vi fordjupar oss inte på hur
man ringer eller skickar sms. Cirkeln är ftir dig som behöver de grundläggande

kunskaperna när det gäller Androi dmobil er och -surfplattor.
Följ ande behöver du ta med till ftirsta kurstillftillet:
- Ingloggningsuppgifter fiir Google (Gmailadress och lösenord)

- Laddare (ftir säkerhets skull). Kom dock med din mobil/surfplatta fulladdad
vid varj e kurstillfiille.

Följande kommer att gås igenom (en del endast översiktligt)
- Grundläggande hantering, var sitter olika knappar, stänga appar mm.
- Vi 1är oss hur man kopplar upp oss mot WIFI.
- Vi ser hur man kan surfa på samma sätt som på en dator.
- Vi tittar på appar som redan finns i mobilen/surfplattan.
- Vi går in på Play Butiken och visar hur man laddar ner appar.

- Vi visar en del appar som vi tycker är matnyttiga.
- Mobilt Bank-ID
- Swish

Vi går naturligtvis igenom mycket mer, det blir alltid en massabra frågor som

vi forsöker svara på.

Dagar: Fyra måndagar,23 och 30 jan, samt 6 och 13 feb, kl 13.00-16.00

Studieledare : Kerstin Fosselius

Släktforskning, S79
Släktforskare!
År Du intresserad av Dina anor? Vi lär dig hur man söker i olika CD-register,
och var Du kan söka på Internet. Med hjälp av Svar och Arkiv digital forskar
vi i "§rkböcker på nätet", under ledning av Hans Laestadius

Dagar: Fyra måndagarr 20 och 27 feb samt 6 och 20 mars, (ej 13 mars),
kt 13.00-16.00.
Anmälan till: Lisen Wiklund



BILD, VIDEO OCH LJUD

Picasa, S83
Du ffir under fyra måndagar lära dig grunderna i sorterings- och
bi I dre di geringspro grammet Picas a, ett grati spro gram från Google.
OBS! Det går inte längre att ladda ner Picasa från Googles hemsida så du bör
ha Picasa installerad, om inte kom upp en onsdag fore kursstart så kan vi
hjälpas ät att installera det.

Har du en bärbar dator tar du med dig den, om inte ta gärna med egna bilder.
Förkunskaper: god datorvana motsvarande minst våra "grundkurser" och
"Mappar och filer".
Dagar: Fyra tisdagar 25 april samt 2,9 och 16 maj, kl 09.00-12.00
Studieledare: Henke Råssmo

Gör din egen fotobok, S84
I denna cirkel har vi fyra tillf?illen på oss att göra en fotobok i praktiken.Vi
börj ar med en ordentlig genomgång av programmet och allt roligt man kan
göra. Har du bärbar dator tar du med den och ser till att du har egna bilder på
datorn som du kan arbeta med.Det gär även bra atl ta med ett USB-minne
med dina bilder så kan du göra boken i en av vära datorer, sedan kopierar vi
boken till ditt USB-minne så du kan fortsätta hemma i din egen dator. Vi tror
att du på fyra gånger kan fä forståelse fiir hur programmet fungerar och sedan
kan du göra en fotobok i din egen dator.
Dagar: Fyra tisdagar 25 april samt 2,9 och 16 maj, kl 13.00-16.00
Studieledare : Håkan Wallgren

Tematräffar (T)
Tematröffarna iir tre timmor vid ett tillfiille då vi liir oss mer om ett yr'ss/

timne. Möjlighet att påverka innehållet och att stölla frågor.
Kostsr 100 kr/träff inklusive kaffe med bröd. Avgtften betalas kontant
direkt till studieledsretdkoordinatorn niir tröffen startor.

INTERNET

Betala och handla på nätet, T77
Har du ännu inte börjat handla, betala dina räkningar eller sköta dina
bankaffiirer via Internet? Då är det på tiden att du kommer till oss och lär dig
detta. Vi visar praktiskt hur man gör och loggar in på olika bankers dänster och
ger exempel på hur man kan handla och t ex köpa teaterbiljetter och resor. Vi
talar också om hur man skaffar och använder e-legitimation och bank ID.
Tillftille ges lor alla dina frågor.
Dag: Tisdag 24 jan, kl 09.00-12.00
Studieledare : Kenth Javestad

lntroduktion till släktforskning, T78
Släktforskning med hjälp av dator och lnternet ger oanade möjligheter att
spåra upp sina ftirftider. Vi presenterar olika hjälpmedel ftir att söka,
dokumentera och publicera släktdata under ledning av Hans Laestadius
Dag: Tisdag 7 feb, kl 13 - 16
Anmälan till : Lisen Wikltnd


