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Denne måneds nyhedsbrev fortæller om vores helt nye kursusaktiviteter indenfor henholdsvis privatøkonomi, regnskab,
Ipad, LinkedIn, EDB, skattekursus for ejere af solcelleanlæg. På utallige opfordringer lancerer vi nu kurset: ”lær EDB –
hjemme hos dig selv”. Her har du mulighed for at lære edb hjemme i din egen stue….

Lær EDB - hjemme hos dig selv
EDB undervisningen kan nu komme til at foregå hjemme i vante omgivelser. Vores lærer møder op og underviser hjemme
hos dig i din egen stue du kan evt. samle nogle venner eller familiemedlemmer – så i kan dele udgifterne. Du kan enten
bruge din egen computer eller vi har bærbare computere med. Vi starter op når du er klar!
Ring og få en snak med os på 2040 4210
Kurserne indenfor privatøkonomi starter op første gang den 22. januar, hvor det handler om ”krav til den lille virksomhed”
herefter følger kurserne i LinkedIn, IPad, privatøkonomi, kurser ift. skat & pensionsordninger, solcelleanlæg – et
skattekursus samt mange flere spændende kurser. Kig ind på vores hjemmeside og lad dig inspirere.
www.aof-naestved.dk

LinkedIn

er et kursus til dig, der ikke udnytter alle funktionerne endnu. Du får en grundig indføring i hvordan
onlinenetværket LinkedIn er bygget op og hvad du kan bruge det til.

Kend din IPad
er et introduktionskursus til dig som gerne vil noget mere’! Der vil blive arbejdet med, hvad de mange funktioner kan
bruges til, hvordan du kommer på trådløse netværk, hvordan du henter Apps, hvordan du du henter og læser e-bøger,
hvordan du holder styr på dine fotos – du bliver klogere på fremtidens styreform (touch).

Privatøkonomi er endnu et kursus, som er kommet ”op at stå” på opfordring fra

tidligere kursister. Det føles rigtigt godt at have fuldt overblik over hele sin økonomi. Forstå
din selvangivelse – snyd ikke dig selv i SKAT er et andet kursus vi udbyder i
foråret 2013. Skynd dig at tilmelde dig – der kan bliv blive rift om pladserne!
HUSK Næstved Byorkesters Nytårs Koncert i Næstved Hallerne søndag den 27.
januar kl. 14.00
Skynd dig!
med Annette Heick og Joachim Knop – billetter sælges på www.sj-billetten.dk først-tilmølle!
Solcelleanlæg
Vidste du at solcelleanlæg, i skattemæssig henseende betragtes som selvstændig virksomhed, hvor ejere af disse selv skal
udarbejde regnskab, samt angive indtægten på selvangivelsen. Det er der mange som ikke er opmærksomme på, derfor
udbyder vi kurser i henholdsvis ”udarbejdelse af skatteregnskab for solcelleanlæg”, ”selvangivelse af indtægt fra solcelle
virksomhed” og ”forskudsangivelse i forbindelse med solcelle virksomhed.
Vi klær’ dig simpelthen på ift. den administrative side af solcelleanlæg.

Nyt fra Senior 50+
AOF Næstved & Susålandets ”kollegiale netværk” for ledige senioer50+. Netværket mødes en gang om ugen, hvor det først
og fremmest handler om, at få et kollegialt netværk sammen med ligesindede, professionel markedsføring af egne
kompetencer, sparring omkring lovgivning, professionelt gennemgang af eget CV, præsentationstekniker, adgang til
forskellige foredrag og meget andet. Kig ind på vores hjemmeside www.seniorer50.dk – og se hvad det er for noget!
NÆSTVED-KORET er et blandet kor med ca. 40 – 50 aktive sangere. Vores motto er "tradition og fornyelse", da vi har
traditioner, der går over 100 år tilbage til korets stiftelse i 1896, men vi er altid fremme i skoene, når der viser sig
muligheder for at afprøve nye tiltag. Tag et kig på hjemmesiden: www.naestved-koret.dk
Vi bestræber os på, hele tiden at have en bred vifte af kursustilbud. Derfor en stor tak, for alle de gode ideer, som
nuværende og tidligere kursister, ringer og mailer til os…
Med venlig hilsen
AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk
Connie & Kirsten

