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januar - juni 2023 
  

 Brug af it 
Lær din iPad at kende. Smartphones, tablets og pc. Videre med it—
Windows 10. 
Problemer med Computeren? Slægtsforskning med it.  

 Sprog 
 Engelsk. Tysk. Fransk. 

 Håndarbejde 
Vævning. Strikning. Knipling. Patchwork.  
Crepepapirsblomster.  Løbbinding. Syhjælp. 

 Andre kurser og aktiviteter 
Turneringsbridge. Blomsterbinding. Vand-motion. Det Danske 
Samfund. 

 
 

  

 
Vi har hjemme i  

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 
Tlf. 4225 4775 
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It - kurser med brug af it 

Undervisningen foregår i Krepos it-lokale, nr. 20. 
Vi stiller bærbare Windows 10 computere til rådighed, 
men egen computer, kan medbringes. 
Hvor mobiltelefoner og tablet bruges, medbringer man sine 
egne.   
 

 
 

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 din egen iPad, så du kan bruge den i hverdagen.  
Kurset forudsætter, at du medbringer din egen iPad, evt iPhone 
Foregår i Krepos mødelokale. (20) 
K3.1 mandag 13.00 - 15.00 v/ Preben Drachmann, Kaj Poulsen og Lis 
Nielsen. 
Kurset begynder d. 23/1 og slutter d. 17/4 2023. (10 x 2 t). 
 

Smartphones, Tablets og Pc 
På dette kursus er der plads til at arbejde efter egne ønsker. 
Kurset er tilrettelagt således at vi til hver lektion gennemgår et emne som er 
relevant ud fra kursisternes 
ønsker. 
Eksempler på emner: 

 Brug af smartphone, tablet og computer. 
 Downloade apps. 
 Brug af android (Smartphones og tablet). 
 Billeder, importér fra telefon til pc. 
 Gemme kopier I OneDrive (plads på nettet). 
 Forskellige mailsystemer. 

K3. torsdag 13:00 - 15:00 v/ Anna Margrethe Nielsen og Ole Mathiesen. 
Kurset begynder d. 12/1 og slutter d. 23/3 2023. (10 x 2 t.) 
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Videre med it - Windows 10  
 Vi arbejder med Windows 10-programmet, pc-systemets 

vedligeholdelse, sikkerhed, antivirusprogram, skrive_ 
programmer, regneark, billedbehandling - (bruge billeder 
i skriveprogrammer) og emner som kursisterne ønsker. 

 Det anbefales at medbringe egen bærbar pc, men 
Krepo har ældre bærbare, som kan anvendes. 

 Max 6 deltagere. 
 Vi arbejder 2 x 45 minutter. 

K3.4 tirsdag 9:30 - 11:30 v/ Aage Bach Madsen. 
Kurset begynder d. 17/1 og slutter d. 28/3 2023. 
 
Problemer med computeren? 
Som medlem af Krepo kan du nu få hjælp til din computer, enten det gælder 
opsætning(indretning) eller problemer med brug. Kort sagt: er der noget du 
ikke lige forstår, så vil Peter være klar til at hjælpe dig videre. 
  
Der er ikke et fast antal gange man skal komme. Det afhænger fuldstændigt 
af, hvad den enkeltes problem er. 
K3.3 fredag 10:00 - 12:00 i lige uger v/ Peter Pavia. 
Begyndelsesdato d. 13/1 og slutter den 16/6 2023. 
  

 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. 
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, derfor er 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. 23/1 og slutter d. 17/4 2023. (10 gange à 2 timer) 
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Sproghold -
 

Vores sprogkurser er meget populære. og derfor må du som 
hovedregel forvente at blive skrevet på venteliste. Vi vil så kontakte 
dig, når der kommer en ledig plads. Sprogkurserne foregår i Krepos 
møde- og undervisningslokale, 21. 
Alle hold følger skolernes ferieplan, fx efterårsferie i uge 42, 
vinterferie uge 7. 
 
Engelsk for let øvede og øvede 
Vi sigter imod at forbedre evnen til at samtale på engelsk.  
Vi bruger især materiale fra BBC learning English men også andet materiale fra 
internettet.  
Der indgår lytteøvelser og gruppearbejde i undervisningen.  
Materiale sendes ud i mail ca. 1 uge før hver session. 
K7.4 onsdag 12:15 - 14:15 v/ Hanne Lund Nielsen 

Kurset begynder d. 11/1 og slutter d. 14/6 2023. 
  

Hverdagsengelsk - fortsættere 
Du kan lidt engelsk i forvejen, men vil gerne øve dig i at tale sproget. 
Vi arbejder ud fra, hvordan man som turist siger i forskellige situationer: på 
rejse, butikker, møde med andre mennesker osv. 
Vi arbejder med rollespil, lytning, læsning, lidt grammatik. 
K7.2 tirsdag 12:30 - 14:30 v/ Anet Mølleskov Hansen. 
Kurset begynder d. 24/1 og slutter d. 25/4 2023. 
 

Engelsk for viderekomne (Venteliste) 
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 grammatik. 
K7.3 torsdag 10:00 - 11:45 v/ Hanne Frost 
Kurset begynder d. 5/1 og slutter d. 27/4 2023. 
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Tysk for tyskinteresserede  
Vi lytter til en tysk tekst, læser den, oversætter den, taler om den på tysk. 
Tysk grammatik. 
Vi læser en tekst ekstensivt og snakker om indholdet. Er der sket noget i 
tyskland siden sidst? 

Der krøves ingen forudsætninger ud over interesse for tyskog lyst til hyggeligt 
samvær. 
K8.1 tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen. 
Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 28/3 2023. 
K8.2 onsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen 

Kurset begynder d. 11/1 og slutter d. 29/3 2023. 
 

Fransk Studiekreds (Lukket for tilgang) 

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. 6/2 og slutter d. 12/6 2023. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Håndarbejdshold 

Vores håndarbejdsaktiviteter foregår i Krepos Håndarbejdslokale på 1. sal. 
Vi følger skolernes ferieplan - fx efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7. 
 
 

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. 5/1 og slutter d. 22/6 2023. 
K12.B torsdag 13:00 - 15:00 v/ Aase Larsen 

Kurset begynder d. 5/1 og slutter d.22/6 2023. 
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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. Hjælper Ninna Pedersen. 
Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 20/6 2023. 
 
 

VÆVNING 
Vi hjælper hinanden med opsætning og vævning - og har et hyggeligt samvær. 
Der kræves ingen forkundskaber for at være med.  
Krepo stiller væve til rådighed. 
K13 mandag 10:00 - 12:00 v/Kawal Kaur 

Kurset begynder d. 9/1 og slutter d. 19/6 2023. 
 

PATCHWORK - OG ANDET HÅNDARBEJDE 
Har du lyst at være med til en hyggelig eftermiddag med PATCHWORK, er du 
velkommen. 
Sted: Krepo håndarbejde - 1. sal 
K15 tirsdag 13:00 - 15:00 v/ Vibeke Grøn 

Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 20/6 2023. 
 
 

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. 4/1/ og slutter d. 21/6 2023. 
 
 

Crepepapirsblomster Nyt! 
Crepepapirsblomster, er det noget for dig, så har vi oprettet et hold for 
begyndere og let øvede. Medbring limpistol og saks. Som start har Hanne 
materiale med. 
K19. fredag 9:30 - 12:00 v/Hanne Helmberg. 
Kurset begynder d. 6/1/ og slutter d. 12/5 2023. Foregår hver anden uge i 
ulige uger. 
 
Løbbinding Nyt! 
Nyt tilbud - prøv det! 

K19. onsdag 12:00 - 15:00 v/Tina Baumgarten. 
Kurset begynder d. 4/1/ og slutter d. 21/6 2023. 
 

Hjælp til syning.  
Er du i gang med at sy dig en kjole, en jakke eller lignende og løber ind i 
problemer, 
kan du få hjælp af Kawal. Du kan træffe hende i væveværkstedet mandage 
mellem 10.00 0g 12.00 

eller ringe på telefon 2691 9544. Hun vil så træffe en individuel aftale med dig 
om tidspunkt.  
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Løbende kreative emner om fredagen - 

Se opslagstavlen ved håndarbejdslokalet og her på hjemmesiden. 

 

 
 

Andre kurser og aktiviteter 

 
 

Hold 

Aktiviteterne foregår forskellige steder. Se venligst under de forskellige 
aktiviteter. Der er lukket i skolernes ferier. 
 

TURNERINGSBRIDGE 
Sted: Salen, for enden af gangen i stueetagen 

K5 tirsdag 10:00 - 14:00 v/ Knud Aage Hansen og Flemming Kehmann 

Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 16/5 2023. 
 

VANDMOTION PÅ KLOSTERBAKKEN 

Sted: Klosterbakkens Svømmehal. (Egenbetaling). 
Hold dig i gang med vandmotion. Det er godt for alle led og muskler, og 
kroppen bliver mindre 

belastet, når du motionerer i vand. 
Der er undervisning fra kl. 11:00 til kl. 11:40. Derefter fri svømning. Krepo 
giver et lille tilskud til entrébilletten 

K17 tirsdag 10:30 - 12:30 v/ Tove Nymark Hansen og Lene Kjærbye. 
Kurset begynder d. 10/1 og slutter d. 20/6 2023. 
 

BLOMSTERBINDING og HYGGE 
Sted: Mødelokale 1 - Stueplan. 
Deltagerne skal selv have materialer med! 

K18 onsdag 9:30 - 12:00 v/ Jutta Johansen. 
Kurset begynder d. 11/1 2023 og fortsætter hver anden uge 

(lige uger). Slutdato d. 14/6 2023. 
DET DANSKE SAMFUND 
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- oprindelse baggrund og udvikling 
 De første konger. - Landsbysamfund. 
 Enevældige herskere. 
 Franske oprør inspirerer tyske og nordiske samfund. 
 Demokratiske samfund udvikler sig. 
 Alle er lige, men nogle er mere lige end andre. 
 Kvinder, fattigrøve og fjolser - er de mennesker?? 
 Grundlov og ligestilling. 
 Folkeskole for alle. 
 Samfundets tredeling, den lovgivende, den udøvende 

og den dømmende magt. 
 

K20 tirsdag 12:00—14:00 v/ Aage Bach Madsen 
Kurset begynder d. 17/1 og slutter d. 28/3 2023 
Sted: lokale 20 (it-lokalet) 
  
 


