
Bliv fortrolig med din iPad 
og din computer... 

Formand for Datacaféen: 
Bent Saabye 
bs@datacafe.dk - Tlf. 50 83 61 22 

Målet er at sikre seniorer 60+ IT kendskab, så vi 
kan navigere sikkert rundt på selvbetjeningsmu-
ligheder i det offentlige, i Banken og sundheds-
væsnet, med PC eller iPad.  
 
På vore PC- og iPad-kurser oplever du, hvor  
meget du kan bruge din PC og iPad til, og du  
bliver fortrolig med deres funktioner. 
 
Således at du bruger din e-mail, FaceTime 
med børnebørnene, finder informationer,  
nyheder og gode tilbud på Facebook og  
andre steder. Søge efter artikler om dine  
interesser, tager billeder og deler dem med  
familien, finder opskrifter, nyheder, under-
holdning og spil på Internettet. 
 
Undervisningen foregår i Datacaféens lokaler i 
Englystparken 1, 7080 Børkop 

    Hjælpecafé  
 

I hjælpecaféen prøver vi at hjælpe 
dig med dine IT- problemer.  
Det kan være opsætning af  
programmer og/eller grundlæggende 
indsigt i dit produkt.  
 
Hjælp til et problem du har fået med 

dit udstyr, eller hvis der er noget andet der driller.  
Du kan komme med din egen iPad eller bærbare computer 
så kikker vi på det 
 

 Hjælpecaféen har åbent  

        hver tirsdag kl. 13.00 - 14.00  
Der vil være en symbolsk betaling på kr. 25,- pr. påbe-
gyndt time. 
 

 Individuelle PC-kurser 

Har du nogen specielle opgaver med din PC, kan vi måske 
hjælpe dig.  
Kontakt en af vejlederne omkring emne og tid. 
 

 Individuelle iPad-kurser 

Har du nogen specielle opgaver med din iPad, kan vi  
måske hjælpe dig.  
Kontakt en af vejlederne omkring emne og tid. 

Hold dig orienteret om Datacaféen på  
opslagstavlen, hjemmesiden  

https://datacafe.dk/  eller på Facebook: 
https://www.facebook.com/DATACAFEEN  
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 iPad-kursus for begyndere/let øvede  

Du får en grundlæggende viden om de mange  
muligheder på din iPad, og du lærer at finde rundt i 
indstillingerne og vigtigheden i at holde styr på koder.  
Du lærer at benytte e-mail, gå i banken, søge på  
Internettet, bruge e-Boks, kamera, FaceTime og  
sikker nethandel. 
Vi kigger også lidt på MobilePay, MitID, nyheder,  
underholdning og spil. Vi gennemgår også funktioner 
på din Mobiltelefon. 
 

 iPad-kursus for let øvede  

For tidligere begynderkursister. Du kan klare dig  
rimelig godt, men har behov for at være endnu mere 
fortrolig med din iPad. Vi kikker nærmere på forskelli-
ge spændende Apps, som vi udvælger på kurset.  
Emnerne kunne være: Facebook, fotobehandling, lav 
din egen fotobog, Numbers og Pages - eller noget helt 
andet. 
Vi finder tips og tricks, der gør brugen af iPad spæn-
dende og sjovt.  
 
 
 
 
 

 Forårssæsonen 2022 

10 lektioner a 1 time. Prisen kr. 150,- 

  Tilmelding til vejlederne  Kursustider           10 lektioner a 1 time 

Tirsdag   9.00 - 10.00 iPad, let øvede 1 Jørgen Ovesen   
jo@datacafe.dk 
Tlf. 20 13 35 27 

Bent Saabye  
bs@datacafe.dk 
Tlf. 50 83 61 22 Tirsdag 10.15 - 11.15 iPad, begyndere 

Onsdag 09.30 - 10.30 iPad, let øvede 2 
 

Jens Erik Kristiansen 
jek@datacafe.dk 
Tlf. 29 63 03 48 Onsdag  10.45 -11.45 iPad, øvede 

For workshop og individuelle kurser kontakt:  
Bent Saabye, Tlf. 50 83 61 22 - bs@datacafe.dk 

 PC kursus for begyndere 

Her lærer du de grundlæggende begreber om PC. 
Vi tager fat på tekstbehandling, e-mail og lidt om  
billedbehandling. Vi kigger også på MitID, e-Boks.  
Lidt om netbank og køb på Internettet. 
Stifinder giver en forståelse af, hvad PC'en indeholder og 
skaber overblik 
 

 PC kursus for let øvede 

For tidligere begynderkursister. Du klarer dig rimelig godt, 
men har behov for at være mere fortrolig med din PC og 
forskellige apps og opdateringer. Hjælp til at installere  
antivirusprogrammer på din bærbare PC. Print/kopiering af 
skærmbilleder. Sletning af cookies og browserdata.  
 

 Fremstil din egen fotobog på PC med 
        CEWE FOTOBOG 
Genoplev dine personlige minder.  
Her lærer du at lave en fotobog med dine egne billeder  
fra telefon eller kamera.  
Du kan redigere billederne og indsætte tekster og skabe 
nogle fine minder.  
Kursus kan oprettes ved minimum 4 deltagere. 
Kontakt Henning Jensen hj@datacafe.dk tlf. 40 19 40 04 

Kursustider forår 2022 

15 lektioner a 1½ time. Pris kr. 250,-  
Der stilles PC til rådighed, men du kan 
også medbringe din egen bærbare PC. 

Tilmelding til vejlederne 

Onsdag  09.30 - 11.00  PC, begynder Peer Larsen 
pl@datacafe.dk  
Tlf. 24 84 45 82 

Allan Rasmussen 
asr@datacafe.dk 
Tlf. 23 96 89 67   Onsdag  11.00 - 12.30  PC let øvede 1 

 
 
Torsdag  

 
 
10.00 - 11.30  

 
 
PC let øvede 2 

Ejgil Refsgaard 
er@datacafe.dk  
Tlf. 25 72 81 22 

Bent Andersson 
ba@datacafe.dk  
Tlf. 21 96 11 88 

   
Ib Allan Holck 
iah@datacafe.dk 
Tlf. 51 90 73 28 
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