Lidingö 15 april-2021

Hej, kära medlem i SeniorNet Lidingö
- Vårt möte den 22 mars lockade 35 deltagare. Länk till presentationen ”Varför Seniornet?”
https://www.seniornetlidingo.se/utbildning-info/studiematerial-fr%C3%A5n-v%C3%A5ratr%C3%A4ffar/%C3%B6vrigt-38724657
-

Den 12 april var vi 50 deltagare (nytt rekord) som intresserat lyssnade till vår föreläsning med
namnet ”Gott och blandat”. Presentationen finner du här:
https://www.seniornetlidingo.se/utbildning-info/studiematerial-fr%C3%A5n-v%C3%A5ratr%C3%A4ffar/%C3%B6vrigt-38724657

- Nästa möte den 26 april har vi bjudit in en jurist som ska informera oss om framtidsfullmakt.
Om det blir tid över kan du ställa allmänna IT-relaterade frågor. Det blir vårt sista möte på
vårterminen.
Vi börjar kl.10:30 och håller på i ungefär 60 minuter, men anslut gärna till mötet en stund innan.
Nedan länk använder du för samtliga föreläsningar:
https://us02web.zoom.us/j/81688901958?pwd=bnhmRDBqdU5vNjVqMStORVFWdjdSQT09
-

Om du använder smarttelefon eller surfplatta så behöver du ladda ner appen ”Zoom cloud
meetings” från din app-butik (AppStore alt. PlayButik). Även på datorn är det bästa
alternativet att installera programmet vilket du gör här
https://zoom.us/download#client_4meeting genom att där välja ”Zoom Client for Meetings”.
Kontakta oss i god tid om du behöver hjälp med detta.

-

Seniornet Sweden fortsätter med digitala föreläsningar för medlemmar i hela vårt nationella
nätverk. Denna gång är temat dataspel. Inger Grotteblad, professionell gamer, berättar om
sitt stora engagemang i dataspel. När hon gick i pension för några år sedan testade hon
barnbarnens favorit Counter Strike. Det gav mersmak och snart var hon med i laget Silver
Snipers som blev världsmästare i seniorklassen 2019.

Tid: 23 april kl. 10 - 11.30
Plats: Digitalt via Zoom.- Länk: https://zoom.us/j/94275399911

Till sist några snabba tips:
 Detta är en fantastisk källa till kunskap om Internet:

https://www.iis.se/fakta/#typ=internetguider
 Så här skaffar du ett konto på Gmail:

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Faccounts.goog
le.com%2FManageAccount&hl=sv
 Anpassa din mobil/platta för seniorer:

Android: https://www.spfpension.fi/sv/it/it_for_seniorer/article-133482-64201-sa-har-gor-duen-androidplatta-eller-telefon-pensionarvanligare
iPhone/iPad: https://support.apple.com/sv-se/HT204390

Om du är nöjd med oss, sprid gärna information om Seniornet till dina vänner och bekanta.
Vi behöver bli fler som lär oss den digitala tekniken.
Du kan alltid kontakta oss på Seniornet Lidingö via dessa kanaler:




Vårt kontaktformulär när det gäller förslag eller frågor om vår verksamhet på denna länk
https://www.seniornetlidingo.se/kontakta-oss-19721741
Har du egna frågor så använd vår mailadress fraga.seniornet@gmail.com
Vi är mycket tacksamma att du stannar i kvar föreningen under denna period, och hoppas att
vi kan träffas i våra lokaler till hösten.
Glöm inte hålla koll på vår hemsida www.seniornetlidingo.se där finns alltid den senaste
informationen.

Hoppas du får en underbar sommar!
Önskar styrelse och handledare i SeniorNet Lidingö
via ordf. Stefan Ternvald

Vi ses till höstterminen!

