Nem ID sider
Hold Ctrl nede og peg på en hjemmeside for at se den
e-boks.dk
Direkte til din e-boks postkasse
skat.dk
Skattevæsenet
sundhed.dk
Indgangen til alt om din personlige sundhed. Medicin, lægebesøg m.m.
NemID.nu
NemID’s hjemmeside
pensionsinfo.dk
Overblik over nuværende og kommende pensonsudbetalinger.
borger.dk
Indgangen til alle andre offentlige NemID hjemmesider. Men de kan også
(nemmere) tilgås ved at åbne dem direkte.
atp.dk
ATP. Arbejdernes Tillægs Pension. Alle har en konto her
ld.dk
LD. Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Alle har en konto her
Alle banker
Alle banker har en netbank som kræver NemID.
Alle Realkreditinstitutter De fleste realkreditforeninger har en 'Min side' el.lign som kræver NemID
Alle Fagforeninger & A- De fleste fagforeninger og A-kasser har en 'Min side' el.lign som kræver
kasser
NemID
tinglysning.dk
Tingbogsoplysninger

Nyheder
fyens.dk
tvtid.tv2.dk
dr.dk
tv2.dk
jp.dk
b.dk
politiken.dk
ni.dk

Fyens Stifttidende
TV’s programoversigt med alle programmer
Danmarks Radio med nyheder og TV program
TV2 med nyheder og TV program
Jyllands Posten
Berlingske Tidende
Politiken
Indgang til mange sider med nyheder og magasiner

Informationssøgning
da.wikipedia.org
google.com
fmbib.dk

Brugerredigeret leksikon. Verdens største leksikon.
Søgemaskinen hvor man kan finde svar på alt!
Bibliotekerne i kommunen. Se hvad de har, eller om et ønsket lån er ledigt på
biblioteket.

Kort, find person, adresse eller rute
http://drift.kortinfo.net/Ma
p.aspx?Site=FaaborgMidtfyn&Page=Hjemmesi
dekort

Alle slags kort over kommunen. Se menuen til venstre.

krak.dk
maps.google.com
viamichelin.com
degulesider.dk

Find vej i Danmark, personer, firmaer eller adresser på kort
Verdenskort med ruteplanlægger
Som Krak.dk, bare i hele Verden
Telefonbogen for Danmark

Alle dagligvarekæder

Alle dagligvarekæder lægger tilbudsaviser på nettet. F.eks netto.dk, fakta.dk,
coop.dk, bilka.dk
F.eks. imerco.dk, expert.dk, punkt1.dk, thansen.dk, synoptik.dk, mister.dk etc.
Billetter til det meste i Danmark. Koncerter, sport etc.
Gul og Gratis. Gratisannoncer
Den Blå Avis. Gratisannoncer
Dagsaktuelle tilbud fra Odense. Rabattilbud. Restauranter, andre oplevelser mm
Stedet hvor du finder det billigst hvis du nøjagtigt ved hvad du vil købe.
Dagsaktuelle tilbud på restauranter og andre oplevelser.
Brugsens side hvor man kan se tilbud og sin pointsaldo hvis man er medlem.

Auktion og handel
Alle specialbutikker
billetnet.dk
guloggratis.dk
dba.dk
deal.dk
pricerunner.dk
downtown.dk
webshop.coop.dk

Rejser
cph.dk
Populære hjemmesider.docx

Københavns Lufthavn. Her kan ankomster, afgange og driftsproblemer følges
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dsb.dk
flightradar24.com

DSB
Sjov realtidsvisning af al flytrafik overalt på Jorden. Her kan et fly følges fra start til
landing ved at zoome ind og ud. NB: På engelsk
Find køreplaner og bestil rejser med bus og tog overalt i Danmark.
Find billigste flybillet på billigste dag. Angiv destination og ca. dato. Så vises
billigste pris for dagen samt alle dage en uge før og efter. Vælg så en dag og derefter
flyselskab.
Hoteller overalt i Verden. Her kan priser sammenlignes og der kan reserveres.
Værelser til leje i private hjem overalt i Verden

rejseplanen.dk
momondo.dk

da.hotels.com
airbnb.dk

Slægtsforskning
slaegtogdata.dk
dis-odense.dk
dkgravsten.dk/fors
ide.php
findengrav.dk
dannebrog.biz
daisy.sa.dk
sa.dk/content/dk/
ao-forside

Dis-Danmark. Slægtsforskning.
Slægtsforskning i og omkring Odense
Billeder af 75% af alle gravsten i Danmark.
Slægtsforskning – et opslagsværk for genealogi interesserede.
Lær slægtsforskning v. Ulrich Alster Klug
Statens Arkivers Arkivdatabase. Herunder slægtsforskning.
Statens Arkivers Arkivdatabase. Arkivalier online.

Hobby og underholdning
dk-kogebogen.dk

Alletiders Kogebog er en interaktiv netkogebog, hvor det er brugerne, der indsender de
fleste madopskrifter
dr.dk/bonanza
DR’s hjemmeside med mange gamle TV udsendelser, serier m.m.
fmbib.dk
Bibliotekerne i kommunen. Lydbøger kan lånes som CD, som MP3/MP4, som
kassettebånd, eller høres online på PC’en. Se netlydbog.dk.
http://www.kb.dk Det Kongelige Biblioteks arkiv over luftfotos efter 1922 og fra Luftwaffe´s luftfoto´s fra
/da/soeg/?query=l 2. Verdenskrig. Klik på Luftfotos. Klik dernæst på: Danmark set fra luften før Google.
uftfoto
Hvordan har din egn ændret sig over årene?
netlydbog.dk
Lån (download) lydbog i 30 dage på biblioteket.
filmstriben.dk
Lån film på biblioteket via din PC og se dem hjemme fra din sofa
freetrailer.dk
Her kan man låne en trailer gratis til i morgen. Koster kun 19 kr. for reservationen (Der
er 3.500 kr. selvrisiko ved skader)
refako.dk
Hjemmeside med reservedele til alle biler. Opgiv nummerplade og find originaldele
youtube.com
Side med millioner af små videoklip. Kan bruges som Google. Hvis man vil se hvordan
man gør et eller andet. Eller som musikvideo base. Eller sjove videoklip.
youtube.com/watch?v=fwcfJ8XeYQw . Ældre Sagens 25 års jubilæumsvideo. Flash mob
på Københavns Hovedbanegård

Spil
bridge.dk

Danmarks Bridgeforbund. Ringe Bridgeklub er klub #4572.
Nr. Søby og Omegns BK er klub #4547

bridgebase.com
http://easybridg
e.software.infor
mer.com
fyns.lhombre.dk

Bridge Base Online. Spil bridge mod andre eller mod PCén

intergames.dk

Samling af mange gratisspil. Der garanteres ikke for kvaliteten. Visse sider er på engelsk

Bridgeprogram der kan downloades. Øv dig i bridge på computeren med Easy Bridge.
Programmet er gratis, og kan bruges af såvel øvede bridgespillere som begyndere.
Optimeret for Windows XP!
Fyns l´Hombre-Union

Ældre Sagen
aeldresagen.dk
http://kommunesider.aeldresag
en.dk/3/FaaborgMidtfyn/Midtfyn/Sider/Default
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Ældre Sagen
Ældre Sagen Midtfyn
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.aspx
http://elearning.kmd.dk/kurser/aeldres
agen/
aeldresagen.dk/blivdusmedpc
midtfynsseniorhus.dk
youtube.com

http://demo.e-guides.dk/senior/

Ældre Sagens ’Bliv dus med din computer’.

Direkte link til Ældre Sagens e-læringsprogram.
Seniorhuset i Ringe´s hjemmeside. Det er bl.a. her man kan se om der er
en ledig plads i den åbne Datastue
http://www.youtube.com/watch?v=fwcfJ8XeYQw
Ældre Sagens 25 års jubilæumsvideo. Flash mob på Københavns
Hovedbanegård
Demonstrationsside fra Teknologisk Institut.

Antivirus
malwarebytes.org

avg.com/eu-en/freeantivirus-download

Finder og uskadeliggør Malware. Der kan downloades en gratisversion, som ikke er
opdateret med den nyeste ´medicin´ så den skal opdateres straks. Desuden ingen
real-time skanning. D.v.s. man skal selv opdatere og køre. NB: Kun på Engelsk
Gratis antivirus på Engelsk. Skanner dog ikke downloads. Derfor skal der køres en
komplet skanning efter en kalender. F.eks hver ugedag.

Diverse
dmi.dk
ekurser.nu
erdetfredag.dk
erdetlørdag.dk
http://www.euroinve
stor.dk/markeder/akt
ier/europa/danmark
facebook.com/
fmk.dk
officetips.dk
ringebio.dk
translate.google.dk

Populære hjemmesider.docx

Hvordan bliver vejret der hvor jeg bor eller der hvor jeg skal hen?
En side hvor man på forskellig vis kan lære mere om IT
Er det fredag i dag? Få svaret på denne side hvis du vil være sikker.
Hvis det ikke var fredag kunne man jo prøve med lørdag o.s.v.
Danske aktier på Københavns Fondsbørs med kurser der 15 min. forsinkede

Facebook. Social side som alle under 40 bruger. Og ikke så få over.
Faaborg Midtfyn Kommunes hjemmeside
Microsofts side med tips til brug af Microsoft Office 2010. F.eks. Word, Excel og
MS Outlook
Ringe Bio. Alle biografer har en hjemmeside hvor man kan se hvad der går.
Oversæt fra eller til 65 forskellige sprog
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