
Side 1 af 5 
 

Kurser i Krepo  

efterår 2016 
 
Almene computerkurser 
 
Videre med it – computeren og internettet 

· Vi arbejder med at gemme dokumenter og billeder i mapper på computeren.  
· Endvidere hvordan man gemmer på et USB-stik eller i ”skyen”. 
· Vi skal arbejde med at bruge nettet til e-mail med vedhæftede billeder og 

dokumenter, fx i Word, overførsel af billeder fra kamera til computer. 
· Hjælp til at oprette og bruge Nemt ID, digital postkasse/e-boks, borger.dk 

etc. 
· Vi vil også prøve Google foto, Skype, Face time  

K1.1 mandag 9:45- 11:45  v/ Lise Andersen 

Kurset begynder d. 12/9 og slutter d. 28/11 2016. (11 gange à 2 timer) 
K1.2 tirsdag 9:00 - 11:00   v/ Hanne Dinesen 

Kurset begynder d. 20/9 og slutter d. 29/11 2016. (10 gange à 2 timer) 
K1.3 tirsdag 11:00 - 13:00   v/ Lis Nielsen 
Kurset begynder d. 20/9 og slutter d. 29/11 2016. (10 gange à 2 timer) 

  
Få styr på Windows 10 

Kurset vil give dig et overblik over opbygningen  
af i Windows 10 og brug af samme. Vi vil bl.a. arbejde med indstillinger i 
kontrolpanelet, startside med apps, skrivebord, sikkerhed, Microsoft konto, One Drive, 

internet og mail.   
Derudover vil vi arbejde med de problemstillinger, som kursisterne oplever, når de 

bruger Windows 10. Kurset er baseret på, at du medbringer egen pc.  
Efter aftale kan brugen af et skrive eller layoutprogram medtages.  
K1.4 tirsdag 13.00 - 14:45   v/ Hanne Frost 

Kurset begynder d. 6/9 og slutter d. 11/10 2016. (6 gange à 2 timer) 
  

Workshop 
K2.1 Billedbehandling -   
Holder pause i efteråret 2016, men kommer igen onsdage fra 13.00 - 15.00 i 

vinter/forårssæsonen 2017.  
  

Vejledningskursus – Workshop  
Kurset er for personer med lidt kenskab til IT, men som mangler øvelse i at bruge det. 

Kurset er tilrettelagt således at der er plads til at arbejde efter egne ønske indenfor 
områderne: 

· Surfe på nettet Facebook 

· Brugen af tablets 
· Mail (indsætte og gemme billeder)  

· Skrive dokumenter i Word 
· Arbejde lidt med billeder, overføre billeder fra kamera til PC og gemme 

udvalgte billeder på USB-nøgle til fremkaldelse 

K2.2 torsdag 13:00 - 15:00 v/ Anna Margrethe Nielsen og Ole Mathiesen 
Kurset begynder d. 15/9 og slutter d. 17/11 2016. (10 gange à 2 timer). 
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Tablets 
Lær din iPad at kende 

Kom godt i gang med at bruge din iPad. Det kan fx være at oprette et  
Apple-id eller diverse adgangskoder, hvordan man henter apps og installerer dem, 

hvordan man opretter adgang til bank og e-boks, og meget mere. Kort sagt: bliv dus 
med iPad, så du kan bruge den i hverdagen. Vi arbejder ikke med andre tablets på 
dette kursus 

Krepo kan ikke stille tablets til rådighed, så kurset forudsætter, at du medbringer din 
egen. Foregår I Krepos mødelokale 

  
K3.3 mandag 12:30 - 14:30 v/ Preben Drachmann og Christian Pedersen  
Kurset begynder d. 19/9 og slutter d. 28/11 2016. (11 gange à 2 timer). 

 
Kursus i Publisher 
Du lærer at arbejde med layoutprogrammet Publisher, der er velegnet til at lave 
hæfter, invitationer og andet til print. Gratisprogrammet Libre Office kan også 

anvendes. Det er ikke nødvendigt med forhåndskendskab til programmet, men du 
skal have et grundlæggende kenskab til brug at computeren. 

onsdag 11:00 - 13:00 v/ Grethe Kjærsgaard 
K4.1 begynder d. 22/8 og slutter d. 10/10 2016. (8 gange à 2 timer). 
K4.2 begynder d. 24/10 og slutter d. 12/12 2016. (8 gange à 2 timer). 
  

Slægtsforskning med it 
”Gør fortiden levende – find dine rødder” 

Kurset er for begyndere og let øvede. Vi gennemgår websites og finder redskaber til 
at arbejde videre med hjemme. Vi vil gennemgå de mest brugte kilder, eks. 

kirkebøger, folketællinger, skifter, fæster, gamle kort og meget mere. Deltagernes 
egne erfaringer og eksempler inddrages, så forløbet bliver til gensidig inspiration, og 

hvor vi alle lærer nyt og alle lærer fra sig. Har du gået på kurset før, er du velkommen 
igen, hvis du trænger til en opdatering. 
Der forudsættes kendskab til pc på brugerniveau.” 

K5.1 mandag 12:00 - 14:00  v/ Hannah Aabech 
Kurset begynder d. 22/8 og slutter d. 10/10 2016. (8 gange à 2 timer) 

K5.2 mandag 12:00 - 14:00  v/ Hannah Aabech 
Kurset begynder d. 24/10 og slutter d. 12/12 2016. (8 gange à 2 timer) 
 

Gotisk Skriftlæsning 
Vi øver læsning af gotisk skrift, med tekster fortrinsvis fra kirkebøger og 

folketællinger. Det kan være vanskeligt at læse de gamle notater, for folk dengang 
havde ligeså individuel håndskrift, som vi har i dag. Der udleveres bogstavnøgle, så 
det bliver muligt at knække koden. Vi læser teksterne sammen, så alle kan deltage  

K5.3 mandag 14:00 - 16:00 v/ Hannah Aabech  
Kurset begynder d. 24/10 og slutter d. 12/12 2016. (8 gange à 2 timer)  

  

Sprogkurser 

 
[K7.2] – Hverdagsengelsk - fortsættere 

Tirsdag 14:00 - 16:00  v/ Anet Mølleskov Hansen 
Kurset begynder d. 6-09-2016 og slutter d. 29-11-2016 I alt = 12 gange á 2 timer - 

Sted: Krepo Møde og undervisning - 1. sal 
 
Undervisningen bygger på talt engelsk. Som udgangspunkt arbejder vi med, hvad man 
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som turist siger i forskellige situationer - på rejse, på hotellet, i restauranten, i butikker, 

i mødet med andre mennesker, osv. Som støtte til det talte sprog arbejdes der med 
rollespil, lytning, læsning (og lidt grammatik). Kurset er gratis, men det er en 

forudsætning, at du køber den engelskbog der bruges. (150 kr.) 
 

  
[K7.3] – Hverdagsengelsk for viderekomne 
Torsdag 10:00 - 11:45   v/ Hanne Frost  

Kurset begynder den 01-09-2016 og slutter den 8-12-2016 
Sted: Krepos møde- og undervisningslokale - 1. sal 

 
Du kan føre en let samtale på engelsk, men har brug for et større aktivt ordforråd og 
mere rutine i at samtale. Som støtte til det talte sprog arbejdes der med lytning, 

læsning og (lidt grammatik). Kurset er fuldtegnet! 
 

[K8.1] – Tysk for tyskinteresserede 1 
Tirsdag 10:00 - 12:00  v/ Niels Gertsen  

Kurset begynder d. 6-09-2016 og slutter d. 22-11-2016 (11 gange á 2 timer) 
Sted: Krepo Møde og undervisning - 1. sal 
Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. -  

Vi beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie. Kurset er fuldtegnet! 

 

[K8.2] – Tysk for tyskinteresserede 2  
Onsdag 10:00 - 12:00  v/ Niels Gertsen  

Kurset begynder d. 7-09-2016 og slutter d. 23-11-2016 
(11 gange á 2 timer) 
Sted: Krepo møde og undervisning - 1. sal 

Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. -  
Vi beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie. 

 
[K9.2] – Fransk studiekreds for øvede 
Mandag 10:00 - 12:00  v/Dorthe Mikkelsen 

Kurset begynder d. 15-08-2016 og slutter d. 12-12-2016. 
Sted: Krepo Møde og undervisning - 1. sal. Vi læser franske bøger, øver lette samtaler 

og arbejder med grammatik efter behov.  
  

Håndarbejde  

[K12.A] -Knipling 

Torsdag 10:00 - 12:30   v/ Aase Larsen  
Kurset begynder d. 18-08-2016 og slutter d. 15-12-2016 
Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal 

Vi er et hold der hjælper og inspirerer hinanden med dette gamle håndarbejde. - 
Nybegyndere kan også være med. 

   
[K12.B] - Knipling 
Torsdag 13:00 - 15:00   v/ Aase Larsen  

Kurset Begynder d. 18-08-2016 og slutter d. 15-12-2016 
Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal 

Vi er et hold der hjælper og inspirerer hinanden med dette gamle håndarbejde. - 
Nybegyndere kan også være med. 
   

[K12.C] - Strikkecafé 
Tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Kirsten Jespersen og hjælper Jytte Ljungberg 
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Kurset begynder d. 13-09-2016 og slutter d. 13-12-2016 (13 x á 2 timer) 

Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal 
Stedet, hvor vi ved fælles hjælp løser strikkeproblemer, tyder opskrifter, nyder 

hinandens samvær og giver hinanden inspiration til nye projekter. 
 

[K13] - Vævning 
Mandag 10:00 - 12:00  v/ Birgit Christiansen  
Kurset begynder d. 15-08-2016 og slutter d. 12-12-2016 

Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal 
Der kræves ingen forkundskaber for at væve. Birgit hjælper dig gerne i gang.  

  
[K15.1] – Patchwork (maskine), broderi mm.  
Onsdag 10:00 - 12:00  v/ Bodil Andreasen og hjælper Vibeke Grøn 

Kurset begynder d. 10 - 08-2016 og slutter d. 14-12-2016 
Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal.  

Her kan alle være med! 
  
[K15.2] – Patchwork og andet håndarbejde 

Tirsdag 13:00 - 15:00 v/ Vibeke Grøn 
Kurset begynder d. 9-08-2016 og slutter d. 13-12-2016.  

Har du lyst at være med til en hyggelig eftermiddag med PATCHWORK, er du 
velkommen. 
Sted: Krepo Håndarbejde - 1. sal. 

 
Løbende kreative emner om fredagen - Se opslagstavlen ved 

håndarbejdslokalet og hjemmesiden. 
 

Øvrige hold 

[K17] - Vandmotion  

Mandag 10:30 - 12:30  v/ Rita Lundbirk og Kamma Jørgensen 
Vi begynder d. 29-08-2016 - og slutter d. 5-12-2016 
Sted: Klosterbakkens Svømmehal 

Der er undervisning fra kl. 11:00 til kl. 11:30 derefter er der fri svømning. - Vi slutter 
af med social hygge i Caféen.  

  
[K18] – Blomsterbinding og hygge 
Onsdag 9:30 - 12:00     v/Jutta Johansen 

Kurset begynder: d. 10-08-2016 og fortsætter hver anden uge, i LIGE uger med 
slutdato d. 14-12-2016 

Sted: Kunstværksted - Stueplan. 
Deltagerne skal selv have materialer med. 

 
 [K19] - Folkedans 
Torsdag Kl. 14:00 - 16:00  v/ Gerda Madsen 

Kurset begynder torsdag den 1-09-2016 og slutter den 8-12-2016 
Kom i form og i godt humør. Vi danser i ældretempo - alle kan være med. - Du er 

velkommen til at kontakte Gerda Madsen på 2990 5758 for yderligere spørgsmål. 
 
[K5] - Turneringsbridge 

Tirsdag 9:50 - 15:00  v/ Bodil & Henning Andreasen  
Begynder tirsdag d. 6-09-2016 og slutter tirsdag d. 6-12-2016 

Sted: Salen, for enden af gangen i stueetagen 
Venteliste må påregnes. 
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Praktiske oplysninger 
Krepo Odense - Seniorhus Odense  
Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

Tlf. 4225 4775 / E-mail: kontor@krepo-odense.dk 
Hjemmeside: www.krepo-odense.dk  

 

Kontoret er åbent: mandag-torsdag kl. 10-12, samt 
Fredag: kun i januar og august! 

 
Indbetalinger til Krepo Odense kan ske via netbank på reg. nr. 1551 - konto 883 
9999 eller der kan betales direkte på Krepos kontor i Seniorhuset. 

 
Kursusdeltagelse gratis, men man skal have betalt sit medlemskab af Krepo for at 

deltage. Medlemskab er 165 kr. pr. halvår 
 
NB! Giv venligst kontoret besked ved adresse-, telefon- og e-mailændring! 

Udmeldelse skal ligeledes ske til kontoret. 
 

Ferieplan Efterår 2016 - følger skolernes ferieplan: 
Sommerferie fra d. 25-06 til d. 7-08 - 2016 

Efterårsferie fra d. 15-10 - d. 23-10 - 2016 
Juleferie 2016 fra d. 22-12 til d. 01-01 - 2017 
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