
Arendal Seniornett

Seniornetts formål:
– arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det

opplæring, støtte og veiledning i bruk av IKT
– være et faglig og sosialt nettverk for 

medlemmene

Vinter/vår 2020



  

Medlemsmøter vinter/vår 2020:
Medlemsmøtene er den uformelle møteplassen til medlemmene 
i Arendal Seniornett. Vi møtes 6 ganger i året og hører på et 
interessant foredrag med mulighet for spørsmål/dialog. 
På slutten av møtet er det mulighet for en-til-en hjelp for de som 
ønsker det. Her er en oversikt over temaer og møter vinter/vår 2020:

 • 14. januar:  Tema: Mobil utvikling mot 5G.
  Vi får besøk av John Olve Andersen fra Techstep. John Olve har  
  jobbet med mobilkommunikasjon i mer enn 25 år og er i dag  
  Direktør for innovasjon i Techstep.
  Tid og sted: kl 11-13 på Arendal bibliotek. Auditoriet.
 
 • 25. februar: Medlemsmøte og årsmøte.  
  Tema på medlemsmøtet: Enkle små triks på PC.     
  Ved Andreas Koch, Arendal Seniornett.
  Tid og sted: kl 11-13 på Arendal bibliotek. Auditoriet.
 
 • 21. april: Tema er foreløpig ikke bestemt.
  Tid og sted: kl 11-13 på Arendal bibliotek. Auditoriet.

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Vår samarbeidspartner:



Kurs vinter/vår 2020:
• Bildebehandling: 20., 22. og 24. januar.  Lær å overføre bilder til  
 datamaskin og organisere disse. Lær å sette inn bilder i tekst samt  
 å lage et digitalt fotoalbum.
 Påmelding: Tore Tunold. totun@online.no, tlf. 481 38 620
• Grunnkurs PC: 4., 5. og 7. februar. 
 Lær praktisk bruk av PC i hverdagen.
 Påmelding: Dagfinn Sevik. dag@sevik.no, tlf. 907 36 757
• Nettbrett og smarttelefon: 26., 28. februar og 3. mars. Dette er et  
 grunnkurs som tar for seg de mest brukte funksjonene i en smart- 
 telefon og et nettbrett. Kurset dekker både iPhone/iPad og   
 Androidbaserte enheter.
 Påmelding: Tore Vimme. tore.vimme@online.no, tlf. 900 16 105
• Mobil bildebehandling: 2. og 4. mars. (NB: Nytt kurs) Kurset tar  
 for seg emner som mobiltelefonenes kameraer, fotografering med  
 mobiltelefon, lagring i sky, fotoalbum, deling av album og visning  
 av album. 
 I kurset vil Google Foto bli brukt som eksempel på tjeneste.
 Påmelding: Ulf Eriksen. ulferiks1950@gmail.com, tlf. 926 685 98
• Kjøp og salg på Internett 9. og 11. mars. 
 Lær å handle på Internett.
 Påmelding: Dagfinn Sevik. dag@sevik.no, tlf. 907 36 757
• Facebook/Sosiale medier: 22. og 24. april.
 Lær grunnleggende bruk av Facebook, samt få kjennskap til andre  
 sosiale medier.
 Påmelding: Tore Vimme. tore.vimme@online.no, tlf.  900 16 105

Alle kursene holdes på Arendal bibliotek, kursrom 3. etg.

2-dagers kurs: kr 500.  3-dagers kurs: kr 750.



Medlemsfordeler:
 • Medlemsmøter
 • Lokale kurs
 • Gratis opplæringsmateriell på Seniornett.no
 • Medlemsmagasin 3 ganger i året
 • Månedsbrev på e-post
 • Datasupport via telefon 22429626,    
  epost eller hos lokalforening

Medlemskontingent: kr 350 pr år.

Send blanketten til:
Seniornett 
Postboks 1002 Sentrum 
0104 Oslo
Du kan også sende mail til tore.vimme@online.no 
eller ringe 90016105.

Bli medlem!
Fornavn: ...............................................................................

Etternavn: ............................................................................

Adresse: ................................................................................

Tlf: ..........................................................................................

E-post: ..................................................................................

Lokalforening:  Arendal


