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Anmälan och kursvillkor
Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du kommer till genom att trycka på följande länk:

Till anmälningsformuläret
Bekräftelse
Så snart som möjligt efter anmälan får du besked om du fått plats eller om kursen redan är
fullbokad. Betala inte förrän du fått en kursbekräftelse.
Betalning
Du ska betala då du fått en kursbekräftelse. I denna framgår hur och vad du ska betala samt
de uppgifter du måste uppge vid betalning.
I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och smörgås. Se under respektive kurs vad som ingår
som kursmaterial.
OBS! Kursavgift återbetalas endast om avanmälan gjorts senast 3 dagar före kursstart.

Övrigt
Minst 3 deltagare skall vara anmälda senast 3 dagar före kursstart för att en kurs skall
genomföras. Maximala antalet deltagare på en kurs anges under respektive kurs.
Har du frågor angående villkoren kontakta gärna Anne-Marie de Leeuw tel. 073-728 77 87
eller via e-post de. de.leeuw.anne-marie@telia.com.
Har du frågor angående kurserna kontakta gärna Ewert Lindell 0142-16194 eller via e-post
ewert.lindell@home.se eller Ronny Selvin 0142-139 02 eller e–post ronny.selvin@telia.com.
Våra kurser arrangeras i samarbete med ABF Vi reserveras oss för eventuella ändringar i kursplanen. Om ändringar görs kommer detta i
god tid meddelas via e-post till alla föreningsmedlemmar som vi har e-postadress till.

DATORKUNSKAPER
För den som inte tycker sig kunna hantera sin dator rekommenderas något av följande:
* För självstudier kan ni lämpligen titta på PIM, som betyder “Praktisk IT och Mediakompetens”
och hittas på www.pim.skolverket.se.
* ABF eller andra studieförbund arrangerar också sådana kurser.
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Kursplan Mjölby våren 2014
Mj 1

Disgen grundkurs

Kursledare: Rolf Eriksson och Ronny Selvin.
Måndagar kl. 13.30 – 16.00 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 8 tillfällen.
Start: måndag den 27 januari.
Pris: 640:- ordinarie pris, medlem i DIS Filbyter 510:-. Kursmaterial: Pärmen Disgen 8.2 grundkurs.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Kursen innehåller följande moment: Skapa datamapp, inmatning av personer (född och död),
registrera notiser av olika slag, hantera ortsregistret och lägga in orter. Kontrollera notiser och
Disgenfiler. Registrera dop och faddrar, giften och barn samt koppla partner. Skapa källträdets struktur och
skriva in källor. Lägga in bilder och foton. Skriva ut ansedlar, antavla och stamtavla
enligt standard.

Mj 2

Disgen fortsättningskurs

Kursledare: Rolf Eriksson och Ronny Selvin.
Måndagar kl. 09.00 – 11.30 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 8 tillfällen.
Start: måndag den 27 januari.
Pris: 640:- ordinarie avgift , medlem i DIS Filbyter 510:-. Kursmaterial: Pärmen Disgen 8.2 grundkurs.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Kursen inleds med en repetition av grunderna i Disgen och fortsätter med avancerade inställningar för
program, bildskärm och utskrifter. Olika typer av utskrifter för ansedlar, antavlor och stamtavlor. Skriva
ut släktmatrikel och göra disbytutdrag. Redigera orters namn, registrera utländska orter och redigera
ortsdatabasen. Konvertera Disgen-orter
samt Export till HTML, Gedcom och text. Söka i Disbyt och Dispos. Introduktion till kartfunktionen i
Disgen.
För att kunna tillgodogöra sig denna kurs krävs att man gått Disgen grundkurs eller har motsvarande
kunskaper.

Mj 3

Tolkning av gamla texter för nybörjare

Torsdagar kl. 18.00 – 20.30 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 3 tillfällen.
Start: torsdag den 30 januari.
Mj 4
Tolkning av gamla texter - avancerad
Torsdagar kl. 18.00 – 20.30 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 3 tillfällen.
Start: torsdag den 27 februari.
För båda kurserna gäller:
Kursledare: Freddie Hallberg och Ronny Selvin.
Pris: 240:- ordinarie pris, medlem i DIS Filbyter 190:-. :-. Kursmaterial: Pärm ”Tolkning av gamla texter”
(nybörjare resp. avancerad).
Maximalt antal deltagare: 12 personer.
3
Fortsättning på nästa sida!
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Fortsättning:
För nybörjare
Vi kommer att gå igenom och tolka enklare texter i födelseböcker, dödböcker, husförhörslängder och
sockenstämmoprotokoll mm. Mycket fokus kommer att läggas på att tolka namn och orter. Vi börjar
med källor från 1800-talets slut och backar tillbaks i tiden. På så vis ökar vi svårighetsgraden successivt.
Mot slutet ska vi tolka några längre medelsvåra texter.
Cirkeln är perfekt för dig som är nybörjare och inte har någon erfarenhet av att tolka gamla texter.
Avancerad
Vi kommer att ”värma upp oss” med några enklare korta texter från 1800-talet. Därefter kommer vi
snabbt att öka svårighetsgraden och tolka längre sammanhängde texter av varierande ålder. Alla texter
har en hög svårighetsgrad och hämtas från födelse- och dödböcker, sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar, domböcker mm.
Cirkeln är avsedd för den som har erfarenhet av att tolka gamla texter men också för den som gått vår
Cirkel för nybörjare (L6 och L7) och känner sig mogen för nästa steg.

Mj 5

Smaka på släktforskning

Tisdagar kl. 9.30 – 12.00 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 3 tillfällen.
Start: tisdag den 28 januari.

För båda kurserna gäller:
Kursledare: Ronny Selvin.
Dessa kurser arrangeras i samarbete med ABF, som också annonserar kursen.
Pris: Ingen avgift. Kursmaterial: Kopior på OH-bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Du får lära dig grunderna i släktforskning; hur man börjar släktforska, hur man tar vara på de ”levande
arkiven” och vad som finns i våra kyrkoarkiv mm. Du får också pröva på att använda verktygen Arkiv
Digital (AD) och SVAR (Svensk Arkivinformation, Riksarkivet).
Kursen avslutas med ett besök på Landsarkivet i Vadstena.
Deltagarna får ta med egen dator. Den skall då ha trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram . En fördel är att ha eget AD- och SVAR-abonnemang. Alternativt kan ni köpa ett
elevabonnemang – se den kursbekräftelse du får då du blivit antagen till kursen. Ordna detta i god tid före
kursstart!
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