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Seniornett Larvik arrangerer datacafe (datatreff) annenhver uke og 
har som mål å lære seniorer å bruke digitale verktøy som nettbrett, 
smarttelefon og PC/Mac. Foreningen drives av frivillige seniorer.  
 
Vi holder til på Gloppesenteret, Iver Hesselbergs vei 2.   
Buss nr. 210 går to ganger i timen forbi Nordbyen - Frankendalsveien -
Jernbanen - Øya og stopper like utenfor Gloppesenteret. Kommer du 
med bil, er det parkeringsplasser like ved.   
 

 
 
Til datacafeene kan du ta med nettbrett, smarttelefon eller PC/Mac og 
få personlig hjelp og veiledning. Du trenger ikke å kunne noe på forhånd. 
Er du usikker på hva slags datautstyr du skal kjøpe, kan du stikke innom 
og be om råd før du kjøper.     
 

Vi samarbeider med elevene ved 
Sandefjord videregående skole, IT-
linjen. Elevene og våre egne veiledere går 
rundt og svarer på spørsmål og hjelper den 
enkelte (dog ikke med reparasjoner av 
utstyr).     
 
Seniornetts motto er «Seniorer hjelper 

seniorer», så den som kan noe, lærer det bort til den som ikke kan. Slik 
hjelper vi hverandre. 
 
Seniornett Larvik holder også korte temakurs. Vår erfaring er at 
den enkeltes opplæringsbehov stort sett blir dekket på datacafeene, men 
hvis noen ønsker å få mer strukturert opplæring på et kurs, kan vi tilby 
det. Følg med på vår hjemmeside eller på Facebook, se siste side. 



 

 

 

 

 

 

Program høsten 2017 

 
Hver datacafe innledes med en kort presentasjon (vanligvis 10-15 min), 
der vi gir nyttige «tips & triks» og orienterer om viktige datanyheter. 
Utviklingen innen IT-området går meget raskt, og temaene bestemmes ut 
ifra hva som skjer til enhver tid og hvilke temaer vi blir bedt om å ta opp. 
Alle er velkommen til å gi forslag til tema. 
 
Hvis flere er interessert i å få hjelp innenfor samme tema, organiserer vi 
«temabord». Da samles noen rundt et bord med en eller flere hjelpere. 
De som vet hva slags hjelp de trenger må gjerne si ifra på forhånd. Når vi 
kan forberede relevant hjelp, blir resultatet som regel best. 
 
Orientering om møtene blir lagt ut på vår hjemmeside www.seniornett-
larvik.no, der vi også legger ut «Nyttige tips». Du finner oss også på 
Facebook. 
 
 

Vi møtes kl. 1100 - 1300 alle dager: 

Mandag  04. september 

Mandag 18. september 

Mandag 02. oktober 

Mandag 16. oktober 

Mandag 30. oktober 

Mandag 13. november 

Mandag 27. november 

Mandag 11. desember 

 
 

Seniornett-Larvik søker «hjelpere»  
Vi er en gruppe frivillige seniorer som finner det meningsfylt å veilede 
seniorer i å bruke digitale hjelpemidler. Har du lyst til å bli en del av vårt 
nettverk, hører vi gjerne fra deg. Du trenger på ingen måte å være 
ekspert, for til sammen klarer vi det meste. Noen av oss kan bare litt mer 
enn en nybegynner, mens andre kan mer enn gjennomsnittet. Noen har 
også bred datakompetanse. Så hvis du er interessert i å lære enda mer, er 
dette absolutt stedet!  



 

 

 

 

 

Seniornett Larvik er en lokal forening av Seniornett Norge. Medlemmer 
av lokale foreninger har tilgang til en rekke fordeler gjennom Seniornett 
Norge, se www.seniornett.no. 
 
Seniornett Larvik har ca. 180 medlemmer. Medlemskontingenten er p.t. 
kr. 250 pr år, hvorav kr. 150,- tilfaller den lokale foreningen.  
 
Datacafeene har, i tillegg til å være et læringsforum, utviklet seg til et 
hyggelig, sosialt forum, der det kommer mellom 30—50 personer innom 
møtene for en kopp kaffe og en dataprat.  
 
Du finner en oversikt over temakurs på vår hjemmeside, se webadressen 
nedenfor. Når det melder seg nok deltakere, arrangerer vi kurs. Alle 
temakurs varer fra 2 - 4 timer og koster kr. 100,- for medlemmer og       
kr. 200,- for ikke-medlemmer. Ettersom vi konsentrerer oss om ett tema 
om gangen, passer alle kursene også for nybegynnere hvis ikke annet er 
nevnt. Betaling sendes Seniornett Larvik, konto 1503.13.96244, etter at 
vi har bekreftet at du har fått plass på kurset. Innbetalingen er din 
bekreftelse på at du tar imot plassen.  
 
 

Stikk gjerne innom oss før du vurderer medlemskap.  
 

 

Velkommen!  
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Påmelding til kurs  

sendes på e-post til seniornett-larvik@seniornett.no 

eller ved personlig frammøte på Gloppesenteret 

 

For informasjon om  medlemskap:  

Tlf. 91781573 eller 47283206 

Webside: seniornett-larvik.no  

Facebook: Seniornett Larvik 

  

mailto:viggo.johansen@online.no

