
 

 

It-undervisning og 

slægtsforskning i  

Krepo Odense  

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 - 15:00   v/ Hanne Frost 

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

 

Workshop 

Billedbehandling -  K2.1  

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). 
  

  

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). 

 

Tema  

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) 

 

 

Krepo er en forening med mange forskellige aktiviteter, bl.a. undervisning, hvor medlemmer 

underviser andre medlemmer.  

Vi stiller bærbare computere til rådighed, men man er velkommen til at medbringe sin egen 

computer.  

Vi har Windows 10 på vores pc’er og Microsoft Office 2016 og Libre Office med bl.a. skrive-, layout, 

præsentationsprogrammer, samt regneark. 

 

Vi tilbyder 
 Almene kurser, hvor man får en grundviden om computeren som maskine og som redskab til at 

bruge på nettet. Der bygges derefter oven på de grundlæggende færdigheder, især på 

netområdet med NemID, digital postkasse osv. -  

 Temakurser, fx  layoutkursus, billedbehandling, slægtsforskning og læsning af gotisk skrift. 

 Workshops, hvor man får hjælp til egne projekter.  

 Brug af  iPad. 

 Læs også vores hjemmeside: http://www.krepo-odense.dk/ 
  

Praktiske oplysninger 

 Man skal være medlem af Krepo for at deltage i kurserne. Medlemskab koster 165 kr. pr. 

halvår, som kan betales på kontoret eller til Danske Bank reg. nr. 1551 - konto 883 9999, dog 

skal man på kontoret for at blive meldt ind. Der er åbent man.—til tors. fra kl. 10.00—12.00. På 

kontoret kan man betale kontant eller med PayPal 

 Kurserne oprettes med min. 2 - 3, maks. 6 deltagere. 

 Kurserne foregår i Krepos datalokale (21). 

 Vi følger skolernes feriekalender, har fx lukket i efterårsferien i uge 42. 

 

Særlige ønsker? Kontakt os pr. telefon eller mail.  
E-mail: kontor@krepo-odense.dk                                 tlf. 4225 4775 

http://krepo-odense.dk/

