Temamøder 1. halvår 2011
Af Hans Clemensen, medlem af Styregruppen for Senior IT Allerød

I 1. halvår 2011 tilbydes 5 temamøder, der afholdes på
Allerød Bibliotek i foredragssalen på 2. sal,
alle i tidsrummet 14 – 16.
Computeren som rejsekammerat
Torsdag 20. januar.
Når man rejser, kan man have kolossal nytte af en computer. Før man rejser, kan
man søge oplysninger om planlagte rejsemål og finde frem til et sted, man gerne
vil besøge. Man kan finde oplysninger om steder, folk, klima og skikke, og se, om
stedet passer med forventningerne. Når man har fundet et ønsket rejsemål, kan
man finde oplysninger om afgangstider og priser, og man kan købe sin rejse over
nettet – det er der rigtig mange, der gør nu.
På rejsemålet kan man bruge en computer til at holde forbindelsen med venner og
bekendte. Man kan sende postkort, der er fremme på minutter i stedet for uger, og
det koster meget lidt. Man kan telefonere med en computer til en langt lavere pris
end mobiltelefonens eller hotellers høje takster.
Og så kan man bruge computeren til at se sine friske billeder, man kan have et
helt bibliotek af bøger med, eller man kan i computeren gemme film, som man
kan nyde på en regnvejrsdag. Alt dette bliver vist med mange eksempler.
Fremlæggelse: Per Gjerløv.
NemID, Netbank og adgang til off. Registre Onsdag 2. februar.
Mange har sikkert hørt om Netbank, dvs. adgang til at se bevægelser på bankkontoen og til at udføre betalinger fra din PC. Også den nye NemID
– som
adgangsmulighed til forskellige offentlige registre – bliver nævnt i TV, radio og i
aviserne.
Men hvor sikkert er det at bruge disse muligheder, og hvordan kommer man i
gang? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret ved temamødet.
Fremlæggelse: Per Gjerløv & Hans Clemensen.
Digitalt camera og din PC
Onsdag 2. marts.
Ved temamødets første del vil det blive vist, hvordan computerprogrammet Picasa 3.6, der kan hentes gratis på nettet, kan benyttes til redigering og beskæring

af digitale billeder, og det vil blive vist, hvordan programmet kan bruges til organisering, udskrivning og e-mailing af billeder.
Herudover bliver Picasa Webalbum præsenteret. Denne funktion er særdeles
velegnet til at videregive billeder til venner og bekendte.
Ved temamødets anden del vil det blive vist, hvordan computerprogrammet MS
Office PowerPoint og gratisprogrammet Windows Movie Maker kan benyttes til
opbygningen af digitale billedserier med tekster, overgange, tale og musik.
Fremlæggelse: Flemming Jensen, Gunner Svendsen og Bendette Hydeskov.
Nye tider med PC’en
Tirsdag 29. marts.
Fænomenet Facebook nævnes stadig oftere. Det er næsten ved at være en livsstil
at bruge den. Mange ses med ørepropper på gaden. Hvad lytter de til på deres
iPod? Folk udstiller sig på internettet med små videooptagelser
på YouTube.
De fleste seniorer mener, at alt dette nymodens kun er for
ungdommen, men
er det det? Temamødet vil forsøge at give et indblik i disse nye muligheder for
brugen af en PC.
Fremlæggelse: Hans Clemensen & Per Gjerløv.
Slægtsforskning på Internet ved Ulrich Klug Torsdag 28. april.
Embedslægearkiver og dødsattester og sindssygeanstalter.
Dette er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne, og i
hvis patientjournaler der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver giver Ulrich Klug nogle interessante eksempler.
Fremlæggelse: Ulrich Klug.

Tilmelding – til ét eller flere af temamøderne
For at sikre en vellykket afvikling af arrangementerne er forudgående tilmelding nødvendig.
Dette sker til Hans Clemensen på tlf. 2180 0127
eller meget gerne pr. e-mail: hclemensen@gmail.com
Bemærk: Salen giver kun plads til et begrænset antal deltagere.
Derfor bør man melde afbud, hvis man bliver forhindret i at
deltage, så at eventuelle afviste kan overtage pladsen.
Der betales 30 kr. ved indgangen til hvert temamøde.
Møderne er åbne for alle, der modtager NY ALDER,

altså ikke kun for medlemmer af Senior IT Allerød.

