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SmartEnhet:
Samsung Galaxy S6

OS: Android

ny mobil møte med Grann ny klokke
Tirsdag 6. oktober

– møte i Oslo –
Odd Grann, Peter og Steffen

SmartEnhet:
LG SmartKlokke

OS: Android Wear
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Ikke kontanter! Går det bra?
• For nærmere 2 år siden  startet jeg et eksperiment:

• å ikke ha med meg kontanter – kun Visa og Masterkort

• det vil si at alle betalinger måtte gjøres med kort

• når jeg startet følte jeg det var feil å betale beløp på under 10 
kroner med kort (gammel vane), men hadde lyst å prøve

• Det har fungert veldig bra, mye bedre enn jeg trodde

• Ingen ønsker kontanter, ikke butikkene, ikke på utesteder ..
og det er stort sett bare de eldre som bruker kontanter nå

• NY LØSNING: neste år skal jeg betale mest mulig med mobilen!

• Jeg har kontaktet banken og skal delta i test

• app’en Valyou (din mobile lommebok) er installert 
på min nye mobil

• jeg fikk automatisk beskjed om at de sender 
meg nytt SIM kort for betaling med mobil

https://www.valyou.no/
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Kort referat fra møte tirsdag 6. oktober med Odd Grann

Steffen og Peter møtte Odd til en samtale som hadde til hensikt å finne ut hva han gjør og hvor 
han står. Odd er 70+, tidligere generalsekretær i flere store organisasjoner som Røde Kors. Han er 
en utadvendt mann med et stort nettverk både i 70+ generasjonen og i offentlige organer, sitter i 
mange utvalg.

Han har drevet en MGF-lignende diskusjonsgruppe på ca. 25 personer i alderen 70+ i Oslo i 6 år. 
De kaller seg en tenketank, møtes ca. annenhver uke på Bogstad gård, nærmer seg 100 samlinger. 
Han tror sterkt på fysiske møter og den trivselen og inspirasjonen det bringer. Han sier at de 
fleste møter opp hver gang de kan. Han spiller selv Steffens rolle, holder gruppen sammen og 
driver dem frem.

Odd er ikke så opptatt av teknologi som Steffen er, han fokuserer på brukerperspektivet. Han er 
talsmann for langsom fremdrift, skritt for skritt. Ambisjonsnivået skal ikke være høyt, det gjelder 
å holde feltet samlet.

Han ser det han holder på med akkurat slik Steffen har definert det: fokus på å holde oss friske 
og aktive, bo hjemme så lenge som mulig. Å beherske den digitale verden er nyttig, men ikke 
det sentrale. Han prøver å selge til myndighetene budskapet om at nasjonen vil spare penger og 
ressurser hvis de friske eldre klarer seg godt selv. Beslutningsfatterne forstår hva han sier, men 
ingen vil investere i tanken, helsevesenet er innrettet på og opptatt av de syke. Odd mener at en 
skikkelig innsats er nødt til å koste penger, han tror ikke det er mange steffener rundt omkring 
som vil jobbe gratis.

Odd er en organisasjonsmann, en ledertype, hans perspektiv er nasjonen, han ser for seg 
mengder med sammenlenkede grupper (celler) som MGF. Lære seg å utnytte alt det som finnes. 
Praktiske ting, orientert mot hjemmene der vi bor og lever, nothing fancy. 

Jeg tror vi vil ha glede av hverandre, Steffen vil kalle inn til et nytt, fordypende møte.



m
y
 g

o
o

d
 f

ri
en

d
s

SmartEnhet: ny – smartmobil 

• Meget godt fornøyd, men stiv pris

• Kr. 8.999 minus kr. 4.249 for 
12 måneders binding, men må betale kr. 
3.600 mer for mobilabonnementet i ett 
år (kr. 300 pr. måned)

• Fingeravtrykkleser for sikkerhet

• Raskt å åpne telefonen, ingen koder, det 
er nødvendig med god sikerhet for 
betalingsløsning

• Fantastisk skjerm, høy hastighet

• Stor skjerm, klart bilde, lett å lese

• Hastighet veldig bra, mye lagringsplass

• Oppstart uten problemer

• data liger i nettskyen – jeg bruker: 
- OneDrive og Dropbox for datalagring
- Exchange / Outlook for:

e-post, kontakter og kalender
- OneNote som notatblokk

Dinside.no - Konklusjon:

Nok en gang har Samsung levert en særdeles god telefon i Galaxy S6 Edge+. 

Den har en fabelaktig skjerm, et svært godt kamera og oppleves som svært sterk 

ytelsesmessig. I tillegg byr den på det meste av teknologi, som fingeravtrykkleser, 

trådløs lading og pulsmåler.

Den økte størrelsen er imidlertid ikke uten ulemper – spesielt må vi trekke frem at 

de tynne kantene og den glatte baksiden i større grad gjør oss redde for å miste 

telefonen enn forgjengeren, og at telefonen ikke føles like komfortabel å holde. 

Fremdeles støttes heller ikke minnekort, og telefonen finnes ikke i 128GB-versjon.

Prismessig er S6 Edge+ den dyreste telefonen på markedet og koster i skrivende 

stund 1.500 kroner mer enn lillebror om man går for like mye lagringsplass (og 

hele 3.000 kroner mer enn varianten uten buet skjermkant). Det er et prispåslag vi 

synes blir i overkant for et par små oppgraderinger utover størrelsen.

Vi gjør oppmerksom på at Samsung Galaxy S6 Edge+ kommer i butikkene 4. 

september

Kjøpt 7.9.2015

https://www.android.com/
https://www.android.com/
http://www.samsung.com/no/galaxy/s6edge-plus/?gclid=CjwKEAjw4s2wBRDSnr2jwZenlkgSJABvFcwQYrviubh1yfor6IaxNaYvQ6xILAw2cykaUQbEv5uSchoC3bnw_wcB
http://www.samsung.com/no/galaxy/s6edge-plus/?gclid=CjwKEAjw4s2wBRDSnr2jwZenlkgSJABvFcwQYrviubh1yfor6IaxNaYvQ6xILAw2cykaUQbEv5uSchoC3bnw_wcB


m
y
 g

o
o

d
 f

ri
en

d
s

Fem ting 
du bør vite før du kjøper 

smartklokke. 
(Aftenposten digital)

SmartEnhet: ny – smartklokke 

• Smartklokke 
– «the hot thing in the market»

• Så godt som alle leverandørene ev 
SmartEnheter har kommet med og kommer 
med mange smartklokke løsninger

• Jeg hadde lyst å teste en smartklokke

• Søkte på nettet og fikk anbefalt:

• LG G WATCH URBANE hos Expert
den ser ut som en vanlig klokke

• Tidligere har jeg brukt en «activity sensor»

• Problemer med oppstart

• Koblet den til min gamle mobil.
Jeg hadde problemer, men etter kjøp av ny 
mobil går det bra – fortsatt i lærefasen etter 3 
uker – mange app’er på smartklokken

• Begynner å bli godt fornøyd

• En stor fordel er at jeg bestandig kan ha 
mobilen på lydløs – ved  mobilsamtaler, 
meldinger og pushvarsler vibrerer 
smartklokken på armen

Recently LG announced the Watch Urbane, essentially a revamped 

version of the G Watch R with an all metal design that’s sleeker and 

more elegant looking. In addition to a silver color, LG also offers the 

watch in rose gold.

The new Android Wear watch has a 1.3-inch POLED display with a 

320×320 resolution, a 1.2GHz Snapdragon 400 processor and a 

410mAh battery. Since this has the same battery capacity as the G 

Watch R, we wouldn’t doubt if the Watch Urbane could easily last a 

full day on a single charge. It’s also compatible with most other watch 

bands measuring 22mm in size. A number of different leather and 

metal bands will be available at launch, so keep an eye out for those.

As for the software, we can expect to see the same Android Wear 

version available on all other LG Wear devices, so nothing new to 

report on that end. Of course, whether you think the Watch Urbane is 

the more attractive watch is definitely up to you. But it’s hard denying 

that LG is making waves in the smartwatch world with the addition of 

this new wearable.

Kjøpt 11.8.2015

http://www.aftenposten.no/digital/Fem-ting-du-bor-vite-for-du-kjoper-smartklokke-516179_1.snd
http://www.lg.com/global/gwatch/index.html#main
http://www.lg.com/global/gwatch/index.html#main
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Fylte Telenor Arena for å lære seniorer å logge seg på

Per og Steffen var der sammen med Berit og Marion

Meget bra opplegg. 
Hver av de ansatte fra Telenor tok seg av 2 gjester.

Steffen fikk også mange gode tips og fikk løst et problem – hvordan 
synkronisere tekstmeldinger mellom mobil og ny smartklokke.

Aftenposten artikkel – se her
Telenor artikkel – se her – blir nok snart slettet

http://www.osloby.no/nyheter/Fylte-Telenor-Arena-for-a-lare-seniorer-a-logge-seg-pa-8194847.html
https://reg.telenorexpo.no/kursforalle/

