august - december 2020
Hermed programmet for aktiviter i efteråret 2020 i Krepo.

It og slægtsforskning
Computeren og internettet. PowerPoint og Publisher. Lær din iPad at kende.
Vejledningskursus/ Workshop. Foto- og billedbehandling,
Slægtsforskning med it.

Sprog - Engelsk. Tysk. Fransk.
Håndarbejde
Vævning. Strikning. Knipling. Patchwork.

Andre kurser og aktiviteter
Turneringsbridge. Blomsterbinding. Vandmotion.

Udflugter, foredrag mm.
arrangeres af udflugtsudvalget



Vi har hjemme i
Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
Tlf. 4225 4775
E-mail: kontor@krepo-odense.dk
Hjemmeside: www.krepo-odense.dk
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It og slægtsforskning med brug af it
Undervisningen foregår i Krepos it-lokale, nr. 21. Vi stiller bærbare Windows 10
computere til rådighed, men egen computer kan medbringes.

Videre med it – computeren og internettet
Udgangspunktet for vores arbejde er at vi bruger Windows 10, enten på egen
computer eller på en af Krepos pc’er.
Vi arbejder med emner som kursisterne ønsker, fx
• Gemme

dokumenter og billeder i mapper på
computeren.
• Hvordan man overfører billeder og dokumenter til et USB-stik eller i ”skyen”.
• 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 NemID, digital postkasse og e-Boks, etc. borger.dk,
• Vi kunne også prøve Google foto, Skype og Face time.
K1.1 tirsdag 9.30 - 11.30 v/ Aage Bach Madsen
Kurset begynder d. 8/9 og slutter d. 17/11 2020. (10 x 2 t).

Kursus i Publisher og PowerPoint
Publisher er rigtig godt at bruge til alle slags trykte tekster. Vi arbejder med billeder,
tekst og farver. Du kan lave din egen kalender, brochure kort, skrive familiehistorier
- kort sagt alle trykte materialer.
PowerPoint er beregnet på materialer, der skal vises elektronisk, fx på nettet eller
eget TV. Du kan kombinere billeder, tekst, bevægelser og lyd. Præsentationerne kan
fx laves med udgangspunkt i egne ferie- og familiebilleder.
Kendskab til programmerne er ikke nødvendigt. Bare mød op og få nogle hyggelige
timer.
K2.1 onsdag 11.00 – 13.00 v/ Grethe Kjærsgaard.
Kurset begynder d. 21/10 og slutter d. 9/12 2020. (8 x 2 t.)
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Vejledningskursus – Workshop
Windows 10 og Microsoft billedbehandling og OneDrive
For personer med lidt kendskab til it, men som mangler øvelse i at bruge det. Kurset
er tilrettelagt således, at vi til hver lektion gennemgår et emne på ca. 20-30
minutter.
Derudover er der plads til at arbejde efter egne ønsker, fx
•

Brug af windows10 og tablets

• Surfe på nettet, Facebook.
• Mail (indsæt og gem billeder). Skrive dokumenter i Word.
• Billeder, fx overføre billeder fra kamera til pc og gemme udvalgte billeder på USB-

nøgle til fremkaldelse.
• Gemme dokumenter og billeder på OneDrive.

K3.2 torsdag 13:00 - 15:00 v/ Anna Margrethe Nielsen og Ole Mathiesen.
Kurset begynder d. 17/9 og slutter d. 26/11 2020. (10 x 2 t.)

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.
Kurset forudsætter, at du medbringer din egen iPad. Foregår i Krepos mødelokale.
K3.1 mandag 13:00 - 15:00 v/ Preben Drachmann, Kaj Poulsen og Lis Nielsen.
Kurset begynder d. 14/9 og slutter d. 23/11 2020. (10 x 2 t.)

Slægtsforskning med it
For begyndere og let øvede.
”Gør fortiden levende – find dine rødder
Du vil lære at finde slægten i kirkebøger, folketællinger, skifter, fæster, gamle kort
og meget, meget mere.
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Når data er fundet, lærer du at gemme og redigere, så du kan samle en lille historie
om den enkelte person eller familie. Hver enkelt historie er en del af den store
fortælling om dig og din slægt.
Der vil blive undervist i slægtsforskning på pc, så basal pc-kundskab en forudsætning
for at kunne deltage.
Lektionerne er kombineret undervisning og workshop.
K4.1 mandag 11:00 - 13:00 v/ Hannah Aabech.
Kurset begynder d. 7/9 og slutter d. 16/11 2020. (10 x 2 t.)

Sprog - engelsk, tysk, fransk
Kurserne foregår i Krepos møde- og undervisningslokale 21. Venteliste må påregnes.

Hverdagsengelsk for let øvede
Du kan lidt engelsk i forvejen, men vil gerne have mere
øvelse i at tale sproget og lære flere ord.
Som udgangspunkt arbejder vi med talt engelsk: hvad siger man i forskellige
situationer, på rejse, i mødet med mennesker. Vi skal læse, forstå og samtale om
lette engelske
tekster og som støtte vil den nødvendige grammatik blive inddraget.
Målet er at få sikkerhed i at få sagt det, man gerne vil sige på engelsk.
K7.1 onsdag 14:15 - 16:15 v/ Sanne Roos.
Kurset begynder d. 9/9 og slutter d. 9/12 2020.

Hverdagsengelsk - Fortsættere
Undervisningen bygger på talt engelsk. Vi arbejder ud fra, hvad man 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). Det er en forudsætning, at du køber den bog der bruges. (150 kr.)
K7.2 tirsdag 12:00 - 14:00 v/ Anet Mølleskov Hansen
Kurset begynder d. 18/8 og slutter i dec. 2020. (Aftales)
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Hverdagsengelsk for viderekomne
Sted: Krepos møde- og undervisningslokale - 1. sal
Du kan føre en almindelig samtale på engelsk, men har brug for et større aktivt
ordforråd og mere rutine i at samtale. Vi tager udgangspunkt i såvel faglige som
litterære tekster.
Som støtte til det talte sprog arbejdes der med lytning, læsning og lidt grammatik. K7.3 torsdag 10:00 - 11:45 v/ Hanne Frost.
Kurset begynder d. 3/9 og slutter d. 10/12 2020.

Engelsk for let øvede
Du kan noget engelsk, men vil gerne lære flere ord og træne samtale. Vi bruger især
materiale fra internettet, bl.a. BBC learning English. Det er for det meste videoer
med tilhørende tekst. Vi bruger denne metode bl.a. fordi lytteøvelser så er en fast
del af programmet. Vi arbejder en del med opgaver / små dialoger, som jeg laver
specielt til de enkelte videoer / temaer, og af og til laver vi gruppearbejde.
Materialet sendes ud til alle i god tid før hver session i en mail
K7.4 onsdag 12:15 - 14:15 v/ Hanne Lund Nielsen.
Kurset begynder d. 12/8 og slutter d. 2/12 2020.

Engelsk for let øvede
Du kan lidt engelsk i forvejen, men trænger til øvelse i at tale sproget, lære flere ord
og blive mere sikker. Vi skal læse, forstå og samtale om lette engelske tekster og
som støtte vil den nødvendige grammatik blive inddraget.
K7.5 torsdag 12:00 - 14:00 v/ Rune Hansen
Kurset begynder d. 10/9 og slutter d. 10/12 2020.
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Tysk for tyskinteresserede
Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. - Vi
beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie.
K8.1 tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen
Kurset begynder d. 15/9 og slutter d. 24/11 2020. (10 x 2 t.)

Tysk for tyskinteresserede
Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. - Vi
beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie.
K8.2 onsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen.
Kurset begynder d. 16/9 og slutter d. 25/11 2020. (10 x 2 t.)

Fransk for lidt øvede
Vi er en samtalegruppe, hvor alle kan noget fransk, gerne vil bruge det i samtale - og
meget gerne blive bedre. Alle deltager aktivt.
Jeg sender oplæg ud pr mail inden hver mødegang i form af links til videoer (med
tekst) fra TV5Monde / apprendre le Francais. Vi arbejder på denne måde, fordi det
giver mulighed for stor variation i emner, og fordi videoerne er rigtig gode
lytteøvelser. Vi vil gerne have fat i noget fransk, som det faktisk tales.
Vi har en del tolerance overfor forskelle i niveau, og man må gerne begå fejl - vi
hjælper hinanden. Og vi skal også have det rart.
K9.1 torsdag 14:00 - 16:00 v/ Hanne Lund Nielsen
Kurset begynder d. 13/8 og slutter d. 3/12 2020.

Fransk Studiekreds
Vi læser franske bøger, øver lette samtaler og arbejder med grammatik efter behov.
K9.2 mandag 10:00 -12:00 v/ Dorthe Mikkelsen
Kurset begynder d. 17/8 og slutter d. 14/12 2020.
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Håndarbejde
Vores håndarbejdsaktiviteter foregår i Krepos håndarbejdslokale på 1. sal.

Knipling
Vi er et hold, der hjælper og inspirerer hinanden med dette gamle håndarbejde. Nybegyndere kan også være med.
K12.A torsdag 10:00 -12:30 v/ Aase Larsen
Kurset begynder d. 13/8 og slutter d. 17/12 2020.
K12.B torsdag 13:00 -15:00 v/ Aase Larsen
Kurset begynder d. 13/8 og slutter d. 17/12 2020.

Strikkecafé
Stedet, hvor vi ved fælles hjælp løser strikkeproblemer, tyder opskrifter, nyder
hinandens samvær og giver hinanden inspiration til nye projekter.
K12.C tirsdag 10:00 -12:00 v/ Kirsten Jespersen og Jytte Ljungberg.
Kurset begynder d. 11/8 og slutter d. 15/12 2020.

Vævning
Vi hjælper hinanden med opsætning og vævning - og har et hyggeligt samvær. Der
kræves ingen forkundskaber for at være med.
K13 mandag 10:00 -12:00 v/ Vita Bonde Nielsen og Estrid Pedersen.
Kurset begynder d. 17/8 og slutter d. 14/12 2020.

Patchwork og andet håndarbejde
Har du lyst at være med til en hyggelig eftermiddag med patchwork, er du
velkommen i Krepos håndarbejdslokale.
K15 tirsdag 13:00 -15:00 v/ Vibeke Grøn.
Kurset begynder d. 11/8 og slutter 15/12 2020.
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Patchwork, maskine, broderi, mm.
Her kan alle være med.
K15.2 onsdag 10:00 -12:00 v/ Bodil Andreasen og Vibeke Grøn.
Kurset begynder d. 12/8 og slutter d. 16/12 2020.

Andre kurser og aktiviteter
Aktiviteterne foregår forskellige steder. Se venligst under de enkelte aktiviteter.

Turneringsbridge
K5 tirsdag 10:00 -14:00 v/ Bodil & Henning Andreasen.
Kurset begynder d. 1/9 og slutter d. 1/12 2020.
Sted: Salen

Blomsterbinding og hygge
Deltagerne skal selv have materialer med.
K18 onsdag 9:30 -12:00 v/ Jutta Johansen.
Kurset begynder d. 2/9 og fortsætter hver anden uge i lige uger. Slutdato d. 9/12
2020.
Sted: Kunstværkstedet.

Vandmotion på Klosterbakken
Der er undervisning fra kl. 11:00 til kl. 11:40; derefter fri svømning. Stadig ledige
pladser. Derefter tilmelding på venteliste.
K17 mandag 10:30 -12:30 v/ Rita Lundbirk og Kamma Jørgensen.
Kurset begynder d. 24/8 2020 og slutter d. 21/6 2021.
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Hvem er vi?
Krepo er en forening med mange forskellige aktiviteter, som hver har en eller to
tovholdere/undervisere, alle frivillige og medlemmer af Krepo.
Vi har

 en bestyrelse, valgt på den årlige generalforsamling.
 ca. 50 tovholdere og undervisere.
 ca. 350 medlemmer.
Foreningens vedtægter kan fås på kontoret.
Har du en hobby/interesse, som du gerne vil videregive til andre, så hører vi gerne
fra dig.

Praktiske oplysninger
Vores kurser er gratis, men man skal være medlem af Krepo for at deltage i dem.
Medlemskab koster 165 kr. pr. halvår, som kan betales på kontoret - kontant eller
MobilePay.
Kan også betales til Danske Bank reg. nr. 1551 - konto 883 9999.
Man skal dog på kontoret for at blive meldt ind i Krepo.
Kontoret er åbent man. - til tors. fra kl. 10.00 -12.00.
Vi følger skolernes feriekalender, fx vinterferie i uge 7
Læs også vores hjemmeside: http://www.krepo-odense.dk/
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