
Udfyld og aflever hele arket med din 
tilmelding på Egetoft. 
Lægges i postkassen udenfor  
Datastuen. 
 

Sæt markering ved det eller de 
kurser du ønsker at deltage på 

 

Navn og adresse: 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

Telefon nr. 
_______________________________ 

 

Mailadresse: 
 

_______________________________ 

Vi beskytter dine persondata (GDPR) 
 

Du bliver kontaktet med hensyn til 
ønskede kursus og tidspunkter. 
 

Der kan forekomme ændringer, eller 
et kursus kan allerede være overteg-
net. 

X 

Egtved Mediecenter  
Kirkevej 23 - 6040 Egtved 

 

Mail: administration@datastuenegtved.dk 
Tlf.:   6171 1275 

Se også udførligt kursusprogram, eller foretag din tilmelding på hjemmesiden - datastuenegtved.dk 

Hold styr på dine billeder – Basismodul 
Organisering af billeder i biblioteket Bille-
der. Overføre billeder fra kamera, telefon og 
tablet til computeren. Backup af alle billeder. 
Tirsdag kl. 10.45-12.45 fra den 13.09.2022 og  
4 uger frem. - Pris: kr. 60,- 
 

Fotokursus  – Fotobog: 
Vi anvender programmet Pixum Fotounivers, 
som kan downloades gratis. Vi gennemgår pro-
cessen med udvælgelse og organisering af bil-
leder til en fotobog. 
Det er en fordel at deltagere på forhånd har styr 
på at arrangere fotos i mapper.-Se kurset “ Hold 
styr på dine billeder” 
Onsdag kl. 10.45-12.45 fra den 05-10-2022 
og 8 uger frem. - Pris kr. 120,- 
Samme kursus gentages 

Onsdag kl. 10.45-12.45 fra den 04.01.2023  
og 8 uger frem. - Pris kr. 120,- 
 

IT og det offentlige 

Vi gennemgår MitID, borger.dk, ny digital post-
kasse, fremtidsfuldmagt, behandlingstestamen-
te, digital arv, betaling over nettet, selvbe-
tjeningsløsninger m.m.  
Fredag kl. 08.30- 10.30 fra den 09.09.2022 og 6 
uger frem - Pris kr. 90,- 
 

IPad - tablets 

Overordnet gennemgang af anvendelsesmulig-
heder og indstillinger. Styresystem – Apple 
iPads iOS system og Android styresyste-
met (fra Google) for øvrige tablets. 
 

Torsdag kl. 10.45-13.00 fra den 05.01.2023  og 
8 uger frem. - Pris kr. 120, 
 

 

 

KREA—PC Hold. 
Et hold hvor vi hygger os og hjælper hinanden. 
Eks. kan du lære at lægge kabale, ordne bille-
der og mapper, lave fødselsdagskort og san-
ge. Kom med tips og ideer. 
Onsdage kl. 08.30—10.30 fra 05.10.22 og  
8 uger frem. Pris kr. 120  
Onsdage kl. 08.30—10.30 fra 04.01.23 og 
8 uger frem. Pris kr. 120. 
 

Windows og Microsoft tjenester. 
Kurset henvender både til Windows 10 og Win-
dows 11 brugere.  
Nyheder i Windows, vedligehold, sikkerhed, 
indstillinger, Edge og Chrome browsere  m.m. 
 

 

Tirsdag kl. 13.00—15.00 med start den 
06.09.2022 og 6 uger frem. Pris kr. 90,- 
 

 

 

På dette hold starter vi hver gang med UGENS 
AKTIVITET – f.eks. en times travetur ud i det 
blå, hvor vi i fællesskab nyder naturen og en 
god snak på kryds og tværs. Derefter kaffe på 
Egetoft, og så går vi i Datastuen den sidste del 
af tiden. I alt 2 timer pr. gang. 
På dette kursus kan du både lære nyt og få 
vejledning til daglig brug af mobiltelefon, PC 
eller iPad – og vi forventer, du har lidt kend-
skab til brugen ved kursets start. Kursusfor-
men blev afprøvet i den forgangne sæson. 
 

Mandag kl. 13.00 - starter den 05.09.2022 
 

Tirsdag kl. 13.00—starter den 06.09.2022 

Tema kurser. 
 

AKTIVITETER og IT - helårshold  
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Se også kursusprogram eller foretag tilmelding på hjemmesiden - datastuenegtved.dk 

iPhone og andre smartphones: 
Lær om telefonens mange indstillinger og prak-
tiske anvendelsesmuligheder. 
iPhone  hold starter torsdag 06.10.2022. 
 

Android telefonhold (Samsung, Huawei,  
Sony, OnePlus, Motorolla m.fl.) starter 
28.09.2022. 
Begge hold kører over 8 uger — pris kr. 120,00 

Med to niveauer er der plads til alle … 

Som kursist på et årshold vil du stifte bekendt-
skab med Windows 10 og 11, offentlig selvbe-
tjening på nettet, sikkerhed og sikker færdsel 
på nettet, opdateringer til din pc, mail, tekstpro-
grammer, foto, organisere dine mapper med 
styr på dokumenter og billeder, gemme online, 
samt mange andre funktioner og muligheder.  
 

Årskursus – niveau 1: 
Målet med dette kursus er at få kendskab til 
computeren og det grundlæggende vedr. sik-
kerhed, mail og internet. NemID, funktionerne i 
Borger.dk, hvor selvbetjening har høj prioritet. 
 

Årskursus – niveau 2: 
Du har kendskab til en computer inden kurset. 
Målet med dette kursus er at udvide dit kend-
skab til computeren og det grundlæggende 
vedr. sikkerhed, mail og internet. NemID, funkti-
onerne i Borger.dk, hvor selvbetjening har høj 
prioritet. 
 

 

 

Du kan lære at finde og søge oplysninger om 
dine forfædre i kirkebøger, folketællinger og 
mange andre arkivalier, samt at bruge pro-
grammer til slægtsforskning. 
Forudsætninger: Der kræves rimeligt kend-
skab til brug af pc. 
Bemærk: Der starter både begynderhold og 
fortsætterhold. Efter deltagelse i begynderhol-
det kan du gå videre på fortsætterholdet ons-
dag . 
 

Slægtsforskning - begyndere/let øvede: 
Onsdag kl. 08.30-11.30 fra 14.09.2022 
og  9 uger frem - Pris kr. 135,- 
 

Onsdag kl. 08.30—11.30 fra 04.01.2023 
Og 11 uger frem—Pris kr. 165.- 

 

 

Slægtsforskning - øvede/fortsættere: 
Tirsdag kl. 08.30-11.30 fra 13.09.2022 
og 9 uger frem - Pris kr. 135,- 
 

Onsdag kl. 08.30-11.30 fra 03.01.2023 
og 11 uger frem - Pris kr. 165,- 

 

Årshold - Windows  PC 

Halvårshold - Slægtsforskning 

Årshold afvikles henover flere ugedage og 
tidspunkter. Skriv gerne her hvis der er ugeda-
ge der passer dig mindre godt 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Sæsonen starter den 5. september 2022 og 
fortsætter til  begyndelsen af maj 2023. 
 

Pris kr. 300,- Gælder for alle årshold. 


