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It-cafeen i frivilligcentret holder 

infomøde om brugen af pc  
 
Uanset om man venter på at komme i gang med at bruge en pc, ønsker at komme videre med kendte 
programmer eller vil have løst problemer med sin pc, kan man som borger i Hillerød få hjælp i 
frivilligcentrets it-cafe. Hør mere og tilmeld dig på infomødet onsdag den 16. januar kl. 10-12 i Frivilligcenter 
Hillerød, Fredensvej 12c. 
 
I løbet af fire onsdage vil både nybegyndere og mindre øvede brugere af Windows 7 eller Windows Vista 
lære at gå på internettet samt sende og modtage e-mail. Desuden får man en generel indføring i 
computerens opbygning.  

 
Lidt mere rutinerede brugere, der er fortrolige med Windows, kan over et forløb på tre uger blive endnu 
mere fortrolige med internettet og brugen af e-mail. 
 
Derudover arrangerer frivilligcentret temamøder, hvor man gennemgår et bestemt emne med efterfølgende 
debat og eventuelt en demonstration. Det kan dreje sig om emner som NemID, e-boks, digital signatur, 
Skype, tv på pc, vedligeholdelse af pc’en eller installering af nye programmer. Har man andre ideer, kan man 
komme frem med dem på mødet den16. januar. 
 
De seneste år har it-cafeen med stor opbakning gennemført workshops, hvor frivillige med vidt forskellige 
baggrunde har hjulpet pc-brugere til en større forståelse for it-verdens lyksaligheder og genvordigheder. Ud 
over den nye sæson i it-cafeen holder frivilligcentret hver onsdag kl. 12-13 åben it-rådgivning, hvor man kan 
få hjælp til at løse problemer med computeren eller programmer samt få gode råd til at komme videre.   
 
Deltagerne må meget gerne tage deres egen bærbare computer med. Deltagerne skal betale ti kroner per 
gang for kaffe, kopier og materiale. Hele beløbet betales første gang. Man behøver ikke være medlem af 
Frivilligcenter Hillerød, men frivilligcentret ser gerne, at man melder sig ind.  
 
Yderligere oplysninger fås hos centerleder Anette Nielsen på tlf. 48241907. 
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