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Medlemsbrev jan 2018
Hej SeniorNetare.
God fortsättning på 2018. Hoppas du haft en härligt skön jul- och nyårs helg.
Nu är det dags att resa sig från TV-soffan och dra på sig galoscherna och pulsa (?) i väg till
SeniorNet.
Vi startar redan under kommande vecka.
Måndag 15 jan, datorhjälp på Bibblan i Trollis kl 14-16.
Onsdag 17 jan, släktforskning och allmän datorhjälp på Gymnasiet 15.30-17.30 eller 18.
Lokaler, samma som tidigare.
Windows 10-kursen fortsätter den 17 jan och håller på ytterligare 5 gånger till den 14
feb. Kursen är som ni vet fulltecknad. Ni som deltagit i kursen i höst, har redan gått 5
gånger och ytterligare 5 gånger återstår – varje onsdag till och med den 14 feb.
Tyresö Gymnasium onsdagar kl 15.30-17.30. Lokal, samma som tidigare.
Vecka 9 och 14 är det skollov, sportlov resp. påsklov och ingen undervisning i skolorna
och inga datorträffar.
Café Ventilen den 1 februari.
Ämnet är Hur beroende är vi av IT nu och i framtiden. Gunilla Schultzén
berättar. Vi får också veta hur man gör för att skaffa sig Mobilt Bank-ID.
Kvarnhjulet sal Follbrinken kl 14-16. Fika gärna lite före kl 14.
Ytterligare daum för Ventilen under våren är
1 mars, 5 april, och 3 maj. Vissa av dessa dagar är det skollov, men vi kör Café
Ventilen i alla fall eftersom vi då håller till i Kvarnhjulet.
Nästa styrelsemöte planeras till 8 februari.
Övriga datum är 15 mars, 26 april och 31 maj.
Om du har något på hjärtat som du vill att styrelsen ska yttra sig om, så hör av
dig till styrelsens ordförande Carl-Olof Strand. Helst en vecka före mötet.
Kurser
Det finns planer på några kurser. Du får veta mer när planeringen är helt klar.
Du som vill prova på att vara hendledare eller hjälhandledare, kontakta
vice ordf. Eva Blommegård eller ordf Carl-Olof Strand eller någon annan handledare.
Du hittar deras adresser och telefonnummer på vår hemsida ww.senty.se (klicka för att följa
länken).
Forts på nästa sida.

Om du skriver ut det här brevet på papper, så skriv på båda sidor så går det åt mindre papper. Vi
kan visa dig hur man gör om det behövs.
Som ni redan vet, men här kommer en minneslista i alla fall
Allmän datahjälp i Tyresö Gymnasium, sal M22 onsdagar kl 15.30 -17.30. 17 jan – 30 maj.
Allmän datahjälp i Trollbäckens bibliotek, måndagar kl 14 – 16. 15 jan – 28 maj.
Släktforskning i Tyresö Gymnasium, sal M21 onsdagar 15.30 – 18.00. 17 jan – 30 maj.
Lovveckor, Sportlov v 9 alltså 26 feb – 2 mars. Påsklov v 14, 3 – 6 april.

Ta för vana att titta på vår hemsida då och då.
Där finns alltid färska nyheter som rör klubben och våra medlemmar.
Kom också ihåg att titta på din e-post.
Det kan ha kommit något intressant meddelande till dig.
Som du har märkt så lägger jag medlemsbreven som en bilaga för att du ska bli van att öppna
bilagor. En rekommendation är att lägga bilagor från SeniorNet i en särskild mapp . Antingen i
e-posten eller på din dator. Det är då lättare att hitta den, om du skulle vilja läsa den igen efter
någon tid. Om du inte har lagt bilagan i en särskild mapp, så kan du söka efter den i e-posten. Om
du inte vet hur du ska göra detta, så kan vi lära dig. Det kommer att bli en kurs senare i vår om
mappar. Du kan också fråga en handledare.

På www.tyresoradion.se kan du höra senaste programmet från SeniorNet Tyresö.
Klicka dig fram till den vackra bildren på va Blommegård.

Vi ses
Gunnel AL eu

