
Mac-BiDDET
Foreningen for sønderjyske -brugere

Og hvad så iPhonen på sin bytur? 
Onsdag 26. april, kl.19 – ca. 22 
➜ Generalforsamling 
Dernæst præsentation af dine 3 fotos fra byturen. 
Hvilke apps findes, hvis vi vil give fotos et specielt udseende?

Er det ikke nok med én browser?
Og hvordan får man mest ud af sit WiFi?
Mandag 17. oktober, kl. 19 
Vi gennemgår forskellige browsere. 
Derefter ser vi på muligheder for optimering af 
sit WiFi derhjemme.

Kære alle jer med en iPhone, appleWatch, iPad eller Mac! 
Nu kan Mac-BiDDET præsentere sit program for den kommende sæson. 
Forhåbentligt har bestyrelsen ramt nogle af dine interesser. 
Tilmeld dig senest 3 dage før et arrangement hos kassereren: ole_moeller@mac.com 
Bliv medlem ved at maile til ole_moeller@mac.com. Kontingentet er kun på 100 kr om året. 
-moin, bestyrelsen.

Program 2022 – 2023

Kan min gamle MacBook 
opgraderes?? 
Mandag 14. november, kl. 17 – 19 
Dette og mange andre spørgsmål kan vi få 
svar på, når vi besøger FruitLab (*), som er 
autoriseret Apple reparatør. 
Være forberedt på et par spændende timer!

Er gratis virkelig gratis? 
Onsdag 7. december, kl.19 
På denne traditionsrige macGlögg aften vil vi 
kigge på nogle interessante, gratis apps. 
Men hvor brugbare er de, hvis man inde i en app 
skal betale for at åbne for flere, ofte nødvendige 
funktioner? 
NB: Tag gerne lidt mundgodt med, når vi 
serverer vores berømte macGlögg.

Et dybt kig i iOS 16 / iPadOS 16 
Onsdag 8. februar, kl.19 
Det drejer sig om én af de mest omfangsrige 
opdateringer i flere år. 
 Derfor vil vi præsentere nogle meget vigtige og 
praktiske muligheder. 
Husk at have installeret den nyeste version til denne 
aften. 

Med iPhone på bytur 
Onsdag 8. marts, kl. 19 – ca. 22 
Vi mødes i Frivilligcentret og briefes. Dernæst går vi 
sammen op ad Gågaden – og lader os inspirere af 
stort og småt undervejs og fotograferer mindst 16 
emner undervejs. 
Tilbage kl 20:45 fået vi en snak over kaffen, hvad vi 
har oplevet. 
Måske vil du efterbehandle et par af dine skud inden 
næste møde? Men vælg ihverfald dine 3 foretrukne, 
som du vil præsentere.

I oktober, december, februar, marts og april: 
Vi mødes i Frivilligcentret; Nørreport 30, Aabenraa, kl 19 – ca 21:30 
Tætteste P-plads er i den røde cirkel (bag det tidligere posthus)

(*) Vi mødes hos FruitLab, Slotsgade 12a, Kolding. 
kl. 17– 19. Bemærk klokkeslættet! 
Parkering evt. i Føtex’ parkeringshus, Brostræde 7

http://fruitlab.dk

