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AVISEN

Rapport fra Seniornett Støren
Det er vel 2 år siden vi i Støren Pensjonistforening satte i gang med
PC-opplæring. Behovet for dette hadde lenge vært oss bevisst. Men
det er både fysiske og psykiske hindre som må forseres.
Blant de fysiske teller økonomien. Uten støtte må en bekoste PC,
bredbånd, skriver, kanskje utgifter til kurs. Dette blir fort kr 10 000
første året. Særlig enslige minstepensjonister med egen leilighet eller
hus greier knapt å tenke seg mulighet for noe slikt.
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er mest anvendelig. Og forretningene yter
gratis service godt utover hva PC-kjøp og
garantibevis lover. Det er jo som oftest programvaren som lager krøll. Men konkurranse fører til tankevirksomhet.
Det har hele tiden også vært endel heimebesøk. Det skal så lite til før PCen blir avvisende og nekter å samarbeide. Noe kan ordnes på tlf. Men det er snart gjort for Ragnar,
Gøran eller meg å hive seg i bilen. Etter
hvert har vi lært opp godt over 40 på disse
to åra. Vel halvparten er minstepensjonister.
Hittil har en person hoppa av. Resten har
lært og greier seg bra. Bevis f.eks: flere
«skyper» med familie, med barnebarn i vårt
vidstrakte land og i utlandet på ferie eller
utflytta.

Seniornett Norge er vel verdt en sang

Ragnar Wisløff veileder Gunnar Lund, Hans Olav Lund og Hildur Stølan.

Kursing og Internett
Det første kurset gikk over 5 dager. Vi fikk
holde kurs på møterom med PCer hos
Midtre Gauldal kommune, og 8 stk deltok.
Seniornett Norge hadde vi på tråd og mail
fra første stund. Vi fikk derfra tilsendt studiehefte, kr 190 som ble kursets eneste utgift.
Og etter at ”studentene” hadde lært å slå på
PCen og kjenne på tastene, var engstelse og
frykt overkommet. Det ble etter hvert erstattet med entusiasme og energi og det gikk
bra. Første heimelekse var å legge kabal.
Sparebank SMN1 var innom og nettbetalingsprosedyrene gikk det greit å beherske.
Høsten 2008 flyttet vi over til Eldresenteret Aktiviteten. Der er det plass nok med
bredbåndkontakt på veggen. Med 2 rutere
og 22 kabler, prosjektor, storskjerm, høyrøstet tale og kaffestund med stillere tale,
har vi det slik vi vil. Vi vasker etter oss og
slipper med kr 200 i husleie.

betyr egentlig: å løpe side ved side) og vår
virksomhet har gått over til Internettkafe de
to første fredagene hver måned.

Service og heimebesøk

De som holder til der inne vet hva vi trenger
og er alltid velvillige og hjelpsomme - gratis!
Og vi hilser til alle seniornettklubber som
holder på med samme slags aktiviteter eller
er i startfasen der behovet lyser mot oss.
Bruk tilbudet om egne hjemmesider og oppdater – oppdater. En særlig utfordring til
nordtrønderne: Ut i løypa!
I begynnelsen av april fikk vi installert
bredbånd på Aktiviteten. Fredag 9. april
hadde vi internettkafe, og alt fungerte vel
hos alle 11 deltakere. Godt å slippe å dra
med seg den store kofferten med 2 rutere
og 20 kabler.
Bildene fra oss forteller mer……og dere
finner oss under Sør-Trøndelag – Lokal
klubber - på www.seniornett.no.

Vi er heldige på Støren som har Expert- og
Elkjøp-butikker her. Det er jo bærbart som

Også til Budalen
Vi ble bedt om å delta med undervisning på
liknende kurs sist høst i Budalen. Det deltok
10 nybegynnere. Men kurset var overtegnet
og det er nå starta opp med to nye kurs der i
egen regi. Dette har alt i alt spredt seg til
flere steder med kurs i Gauldalen. Nå har vi
gledelig konkurranse (concure er latin og

Seniornett Støren har besøk på første Internettkafe i februar. Judith Nilsen fra Seniornett Norge var innom oss på en av sine turneer. Her sitter hun sammen med Hildur
Stølan og gammeldyrlegen.

