Bild fr. USA?
Månadsträffen blev en Oktoberfest
Torsdagen den 31 oktober väcktes vi till en ganska klar om än lite
krispig himmel, timmarna innan vi gjorde oss redo att möta den
efterlängtade och stimulerande månadsträffen i Oktober. En glad
överraskning var att få återse vår tidigare ordförande Ulla Stahlberg
åter ibland oss!
Kaffeborden stod redo, framdukade med koppar och fat och liten
kaka, av våra idoga damer + en och annan herre, varpå vår
ordförande Olle Viklund, presenterade ett späckat och aktuellt
program, med blickarna från Los Angeles till vår hemvist i Majorna.

Program
1. Rolf Severin berättar om SeniorNet i Los Angeles
Mona och Rolf hade under sommaren besökt USA och Los
Angeles för att undersöka utvecklingen däröver. Den visade
sig vara liknande vår här i Sverige, beroende på att skolorna
har en grundläggande skriv- och internetutbildning på
samma sätt som vi i Sverige, trots detta hade de fortsatt
support och assistans. En intressant och tankeväckande
resebeskrivning i vårt intresseområde, som väcker till
eftertanke!
Medlemmar betalar 44 dollar första året och sedan 23
dollar per år.
2. Jan-Olof Moberg presenterar PressReader
Göteborgs Bibliotek har släppt en möjlighet att kunna läsa alla
tidningar jorden runt! Om du söker på Pressreader skall du finna
ett enkelt sätt att kunna läsa olika länders tidningar och magasin
gratis.

Du söker på Pressreader och gå in på ”Library” och vidare till
”sign in”. Ange Göteborgs Bibliotek och det lösenord du
använder på biblioteket. Gå vidare och ange tidning, antal och
läs noga igenom alla uppgifter.
Och inte minst: Öva, öva, öva!
3. Olle Viklund talar om Podradio och Podcast.
Ämnet Podcast hade våra systrar och bröder i Kungälv på
dagordningen för en tid sedan och Olle tyckte det var på sin plats att
redovisa dessa ”radiolyssnar- program för samtliga medlemmar.
Namnet PODcast är en avknoppning av ordet Pod (eg. frökapsel)
från SF-världen och ordet Cast från Broadcasting (Engelskspråkiga
Radiovärlden) och betyder att den riktar sig till personer med
nätuppkoppling. Den är mycket omfattande och kan hantera betydligt
större mängder data än traditionella radiosändningar. Det finns även
en möjlighet att tjäna pengar på att skapa en Pod, men även Poden är
juridiskt ansvarig för innehållet, liksom radio i övrigt. Du kan lyssna
on-line eller spara ner hela för att lyssna senare.
En blandad kompott för de flesta att testa och pyssla med i
höstrusket och kanske göra ett besök på Lotsgatan och
fråga, fråga, fråga.
Det tänker jag göra!
Vi ses där!
L-O A (alias nolvikarn)

