
Ubuntu-Linux
Ubuntu-Aarhus

Ubuntu indeholder en bred vifte af programmer til skrivebord 
og server brug. Et par hurtige eksempler:

Surf på internettet

Kontorprogrammer ved hånden

Nyd dine billeder og del dem med andre

Håndtere dit digitale liv

Smart adgang til sociale medier som Facebook og MSN

Underholdning med musik og film

Let tilgængeligt for ældre og svagtseende

Automatisk opdatering af programmer

Nem og gratis installation af nye programmer

Få din PC gjort brugervenlig med Ubuntu

 - og kun med gratis programmer

Ubuntu 14.04lts og 15.10 er et komplet styresystem, 
der kan det samme som Windows 10, 
Der følger en komplet Office pakke
med som standard, helt uden omkostninger!
Ubuntu kræver ingen virusbeskyttelse

Mødedatoer
Der er møder i Ubuntu Aarhus
i lige uger  kl. 1800-2155
 
Tirsdag  den  15-09-2015
Mandag den 28-09-2015
Tirsdag  den  13-10-2015
Mandag den 26-10-2015
Tirsdag den 10-11-2015
mandag 23. november 2015
tirsdag 8. december 2015
mandag 21. december 2015
Tirsdag 12. januar 2016
Mandag 25. januar 2016
Tirsdag 9. februar 2016
Mandag 22. februar 2016
Tirsdag 8. marts 2016
Mandag 21. marts 2016
Tirsdag 5. april 2016

Se også
● ubuntudanmark.dk

● https://sites.google.com/site/linuxranders/ubuntu-aarhus

● https://www.facebook.com/UbuntuRanders

● kontakt på 41413171 eller ksjborgen@gmail.com

Filosof
Ubuntu er et fællesskabsbaseret projekt, om at skabe et frit 
operativsystem med en bred vifte af programmer. 

Kernen i forståelsen af den frie software i Ubuntu er disse 
grundlæggende overbevisninger:

●  Alle bør have frihed til at hente, køre, kopiere, distribuere, studere, 
dele,  ændre og forbedre deres software til ethvert formål, uden at 
betale licensafgifter.

●  Alle skal kunne bruge deres software på et sprog efter eget valg

●  Alle bør være i stand til at bruge al software, også handicappede

Vær med på Aaby Bibliotek
På hjemmesiden ubuntudanmark.dk er der rig mulighed for at få 
hjælp, men også hjælpe andre, skrive guides og koordinere events.

Ubuntu Aarhus er åben for alle som har interesse i alternative styresystemer. 
Emnerne for mødeafterne vil langt hen ad vejen blive
 tilpasset efter de fremmødtes ønsker og der vil blive
 taget særligt hensyn  til begyndere – 
vi hjælper med installationer, opdateringer
 og reparationer  på de fremmødtes egne pc'er
 – foruden almindeligt social samvær!

Også Ubuntu møder i;
Hinnerup ondag i lige uger Kl. 1900 
Randers torsdag i ulige uger Kl. 1900


	Ubuntu 10.10

