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Ny it-sæson for seniorer i frivilligcentret 
 

It-cafeen i Frivilligcenter Hillerød inviterer til infomøde om den nye sæson. Det sker onsdag 14. august 

kl. 10 - 12, hvor efterårets program bliver præsenteret. Både begyndere og mere øvede internet-

brugere, der ønsker kan få en oplysende og grundig indføring i internettet og e-mail, er velkomne. 

 

På intromødet kan man få information om begynderholdene, der starter 28. august og 23. oktober og 

forløber over fire onsdage, mens de videregående hold har starttidspunkter henholdsvis 25. 

september og 13. november. Her er forløbet på tre onsdage. På begynderholdene bliver der brugt lidt 

mere tid til at komme gennem stoffet 

 

På It-kurserne får deltagerne indblik i hvordan ”browseren” Internet Explorer fungerer, og deltagerne 

vil blive instrueret i, hvordan man sender og modtager e-post. Desuden lærer man se tv fra nettet, og 

hvordan man køber en billet til biografen og teatret eller toget. Kursisterne introduceres til NemId og 

borgerservice.dk. Undervisningen finder sted på onsdage mellem kl. 10 og 12. 

 

Som et fast tilbud i It-caféen er der hver onsdag kl. 13 til 15 åbne temamøder, hvor skiftende emner 

introduceres og drøftes. Det kan f.eks. være sikkerhed, Skype, Windows 8, eller mappestruktur. 

Deltagerne opfordres til på infomødet at komme med ønsker til sæsonens temamøder. Temaerne 

aftales for en måned ad gangen. 

 

I timen mellem kl. 12 og 13 tilbyder It-cafeens frivillige ”åben It-rådgivning og hjælp til akutte 

problemer med computere og programmer.  

 

It-cafeen, der drives af et team af frivillige under ledelse af Richard Haagensen, finder sted i 

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, hvor man også kan få tilmeldingsblanket. Det koster ti kr. pr. 

gang for kaffe, kopier og materialer. Hele beløbet betales første gang. Det er en god idé at medbringe 

egen pc, hvis man har en bærbar. 

 

Yderligere oplysninger: Frivilligcenter Hillerød: 48 24 19 07 eller richard@frivilligcenter-hillerod.dk 
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