NR. 8 • NOVEMBER 2021

Hej!

Det här är det åttonde digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vill du se tidigare månadsbrev hittar du dem på Örebro kommuns hemsida - Länk till tidigare månadsbrev
Vi skickar det till dig som har lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips,
inspiration och information som du kan ta del av digitalt. Vill du inte ha månadsbrevet - meddela oss så tas
din e-postadress bort från sändlistan. Känner du någon som vill få månadsbrevet? På Örebro kommuns
hemsida, via länken ovan, kan man fylla i sin e-post för att läggas till i sändlistan.
Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta! Behöver du digital hjälp så kan du höra av dig till oss,
kontaktuppgifter hittar du här nedanför.
Vi rekommenderar också att du vänder dig till den ideella föreningen
SeniorNet och blir medlem där. Det är en förening som leds av seniorer i
syfte att lära andra seniorer använda digital teknik.
Läs mer på hemsidan; SeniorNet Örebro

Frivillig och hälsofrämjande enheten

riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.

OM OSS

Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt

Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.
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TEMADAGAR

Denna månad: Arkivens dag, Världshejardagen och E-handelns dag

Arkivens dag 13 november

Vad är arkivens dag? Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer
av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens
verksamhet i bred bemärkelse. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång
oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet
som arkiven vill betona under Arkivens dag. Här kan du läsa mer om Arkivens dag;
Om Arkivens dag | Arkivens dag

Arkivens dag i Örebro
Välkommen till firandet av Arkivens dag på ArkivCentrum Örebro län! Arkivens dag har sedan 1998
arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för mångfalden i arkiven, arkivens
verksamhet och för att värna om demokrati och det fria ordet. Varje år belyses ett nytt ämne och årets tema
är “Röster i arkiven”. På ArkivCentrum Örebro län kommer vi under dagen uppmärksamma rösträttens
historia och demokratins genombrott. I samband med Arkivens dag kommer vi även att formellt inviga våra
nya lokaler i Nasta, Örebro. Här ser du programmet för dagen;
Arkivens dag och nyinvigning av ArkivCentrum Örebro län
Här kommer du till ArkivCentrum Örebro läns hemsida; ArkivCentrum Örebro län
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Världshejardagen 21 november

För att säga hej digitalt kan du ta olika appar till hjälp. Det finns flera olika att välja på, bland annat;
Messenger, FaceTime, Google Duo eller Zoom.
Hur gör du för att komma igång?
Här finns länkar med handledning för olika typer av videosamtal så att du enkelt ska komma igång med
videosamtal. Välj det som passar dig, som du eller mottagaren tycker är enklast.
Här är en introduktionsvideo från Medborgarskolan. Hur du ringer videosamtal - YouTube
Välj vilken app du vill använda
Guide - Ring med FaceTime (fungerar endast med iPhone och iPad)
Digitalhjälpens guide för FaceTime - YouTube
Guide - Ring med Messenger
Digitalhjälpens guide för Messenger - YouTube
Guide - Ring med Google Duo
Digitalhjälpens guide för Google Duo - YouTube
På webbplatsen digitalajag.se kan du gå korta kurser i grundläggande digitala färdigheter. Bakom sajten
digitalajag.se står Arbetsförmedlingen och Google Digitalakademin. Kurserna är till dig som vill bli tryggare
med att använda digitala tjänster i vardagen. Du gör kurserna på egen hand, i din egen takt och de är
kostnadsfria. Du kan när du vill gå en eller flera kurser och pausa om du vill, för att sedan komma tillbaka och
fortsätta där du slutade. Till exempel kan du lära dig om videosamtal; Videosamtal – Digitala jag

Här är två länkar för dig som vill prata med någon
Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen på tel: 020-22
22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16, för att prata med någon av våra volontärer.
Äldrelinjen - för dig som behöver någon att prata med
Prata med en psykolog online var du vill när det passar dig. Mindler är Sveriges största digitala
psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal, eller arbeta på egen
hand med våra självhjälpsprogram. Mindler är en del av primärvården. Ett videosamtal kostar
100 kronor. Du kan även använda frikort. Prata med en psykolog online | mindler.se
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E-handelns dag 26 november

E-handel är när ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information
över Internet. Betalning sker vanligtvis med kreditkort, faktura eller genom direktöverföring till bank.
Även Paypal och mobila betalsätt som Swish är vanliga som betalningsalternativ.
På föregående sida i detta brev kan du läsa mer om websidan Digitalajag.se. På den hemsidan kan du lära dig
mer om att e-handla och om din säkerhet på nätet: Digitala jag – Din utbildning i digitala vardagskunskaper
Här kan du titta på en föreläsning från Internetstiftelsen som sändes live
15 oktober 2021. (Längd: 1 timme 53 min)
Föreläsning: Bli säker på nätet
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet
som bidrar positivt till människan och samhället. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad
satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning
och innovation med inriktning på internet.
Här kan du även läsa den information som tas upp i föreläsningen:
Passa dig för det här när du handlar på nätet för att undvika bedrägerier
Så undviker du att bli lurad av nätfiske
Hur säker är din e-legitimation?
Så skapar du säkra lösenord på enkelt sätt
Avslöja falska webbsidor – så här ska du göra
4 vanliga typer av bluffmejl och vad du behöver veta för att skydda dig

Även konsumentverket, Polisen och
sidan Information Sverige tar upp detta
på sina hemsidor:
Hallå konsument – Konsumentverket
Polismyndigheten
Informationsverige.se
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