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

Till anmälningsformuläret
Bekräftelse
Kursbekräftelse skickas ut via e-post så snart som möjligt eller då minst 3 deltagare anmält sig
till den kurs du vill gå.
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 och fika. 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 eller anmälan kontakta gärna Anne-Marie de Leeuw
tel. 073-728 77 87, e-post: de.leeuw.anne-marie@telia.com eller Helén Lindqvist
tel. 013-10 02 05, e-post: helen.lindqvist@lkpg.visit.se.
Har du frågor angående kurserna kontakta gärna Torbjörn Wahlström 013- 27 41 01 eller
via e-post macenter@telia.com.
Våra kurser arrangeras i samarbete med

-

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:
• ABF eller andra studieförbund, som arrangerar sådana kurser.
• För den som vill ha enskild hjälp av kunnig personal rekommenderas
Supportstugan (013-120426), Hagdahlska huset Seniorcenter eller Fontänen.
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Kurser i Disgen
L01-H15 Disgen introduktion
Kursledare: Anders Molander, tel. 013 – 16 37 49, anders.molander@outlook.com .
Onsdagar kl. 13.15 – 15.45. Omfattar 3 tillfällen.
Start: onsdagen den 26 augusti.
Pris: 400:- ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 320:-. Kursmaterial : Spiralbundet kompendium
Disgen 8.2 grundkurs.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d böra vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Du får lära dig skapa en datamapp, registrera personer, giften, barn, notiser, registrera barn till
ogifta, koppla partner samt ta säkerhetskopia mm.
OBS! Denna kurs innehåller endast grundläggande information för att komma igång med
registrering och kan på inget sätt ersätta grundkursen.
Exempel/innehåll

L03-H15

Disgen grundkurs, kvällstid

Kursledare: Peter Bergström, tel. 013-15 39 87, peter.e.bergstrom@telia.com.
Kursen är
Måndagar kl. 18.00 – 20.30. Omfattar 8 tillfällen.
fulltecknad!
Start: måndagen den 7 september.
Pris: 640:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 510:-. Kursmaterial : Spiralbundet kompendium
Disgen 8.2 grundkurs för 160:- tillkommer, om du inte redan har det.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.

Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
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.
Exempel/innehåll

L09-H15

Introduktion till Disgen 2016 (nyheter mm)

Torsdagen den 3 december kl. 09.15 – 11.45. Omfattar ett tillfälle.
L10-H15 Introduktion till Disgen 2016 (nyheter mm)
Torsdagen den 10 december kl. 13.15 – 15.45. Omfattar ett tillfälle.

Kurserna är
fulltecknade!

L11-H15 Introduktion till Disgen 2016 (nyheter mm)
Torsdagen den 17 december kl. 18.00 – 20.30. Omfattar ett tillfälle.

Kursledare: Bertil Lindqvist, tel. 013-10 02 05 , bka.lindqvist@gmail.com.
Pris: 80:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 60:-. Kursmaterial : Kopia på OH-bilder.
Maximalt antal deltagare: 10 personer.
Fortsättning på nästa sida!
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Fortsättning från föregående sida.

OBS! Egen dator skall ej medtagas.
Genomgång av det som är nytt och förändrat i Disgen 2016. Du får också lär dig hur det går till
att konvertera databasen från Disgen 8 till Disgen 2016.
Kursledaren har arbetat med Alfa- och Betatester, utformning av texter till Disgen 2016 samt
framtagning av DIS-Filbyters kurskompendium för Disgen 2016.

L05-H15

Disgen kartor del 1

Kursledare: Björn Johansson. Tel. 013-15 88 31, bjorn.gustaf@telia.com.
Torsdagar kl. 18.00 – 20.30. Omfattar 6 tillfällen.
Start: torsdagen den 3 september.
Pris: 480:- ordinarie pris, medlem i DIS Filbyter 380:-. Kursmaterial : Spiralbundet
kompendium Kartfunktionen i Disgen 8.2d för 120:- tillkommer, om du inte redan har det.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Kursen fokuserar på användning av Disgens grundkarta för placering och beskrivning av egna orter,
visning av den egna släkten, hantering av för Disgen anpassade underlagskartor, utskrifter samt
visning av släkten på Google Earth.
Kursen kräver kunskaper motsvarande Disgen grundkurs.
Exempel/innehåll
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Verktyg att använda vid släktforskning
L20-H15

Arkiv Digital (AD) som verktyg

Kursledare: Barbro Ranius, tel. 013- 15 61 08, barbroranius@allt2.se.
Tisdagar kl. 09.15 – 11.45. Omfattar 3 tillfällen.
Start: tisdagen den 13 oktober.
Pris: 280:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 220:-. Kursmaterial: Kopia på bilder.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Kursen behandlar AD:s uppbyggnad och hur man kan arbeta med AD som ett aktivt hjälpmedel i
släktforskningen. Du får lära dig hitta församlingar/socknar och de kyrkböcker som finns för en församling.
Använda bokmärken och göra bildinställningar. Du får också lära dig arbetsmetodiken för att släktforska
effektivt med hjälp av AD.
Kursen avslutas med att deltagarna själva får arbeta med AD i forskarstugan. Egen dator får användas varvid
dator skall ha trådlös nätverksanslutning och ett fungerande antivirusprogram , uppdaterat Windows samt
egen licens för AD. Alternativt kan ni köpa ett elevabonnemang – se den kursbekräftelse du får då du blivit
antagen till kursen. Ordna detta i god tid före kursstart!
Exempel/innehåll

Specialinriktade kurser
L30-H15

Tolkning av gamla texter för nybörjare

Kursledare: Thorulf Imselius och Torbjörn Wahlström, tel. 27 41 01, macenter@telia.com
Torsdagar kl. 13.15 – 15.45. Omfattar 4 tillfällen.
Start: torsdagen den 15 oktober.
Pris: 490:- ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 390:-.
Kursmaterial: Spiralbundet kompendium ”Tolkning av gamla texter - för nybörjare”.
Maximalt antal deltagare: 12 personer.
För nybörjare
Kursen innehåller rikligt med övningsuppgifter. Vi kommer att starta med enklare texter i födelseböcker,
dödböcker, husförhörslängder och sockenstämmoprotokoll mm. Texterna är från 1650 till slutet av 1800talet. Mot slutet ska vi tolka några längre medelsvåra och svåra texter.
Cirkeln är perfekt för dig som är nybörjare och inte har någon erfarenhet av att tolka gamla texter.
Exempel/innehåll

L40-H15

Släktforska i Finland

Kursledare: Bengt Eriksson, tel. 013- 15 31 80, bengt@eribb.se
Torsdagen den 15 oktober kl. 18.00 – 20.30. Omfattar ett tillfälle.
Pris: 80:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 60:-. Kursmaterial: Bildmaterial som PDF-fil.
Maximalt antal deltagare: 12 personer.
OBS! Egen dator bör ej medtagas.
Kursen behandlar de möjligheter som finns att hitta arkiv för släktforskning i Finland. Det finns
fyra huvudkällor, som alla är gratis. Kyrkböckerna man hittar i Finland är på svenska och liknar
våra kyrkböcker.
Exempel/innehåll
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L41-H15

Soldatforskning introduktion

Kursledare: Jan-Erik Carlsson, tel. 013- 524 73, jan-erik.carlsson1@comhem.se
Onsdagar kl. 09.15 – 11.45. Omfattar 4 tillfällen.
Start: onsdagen den 9 september.
Pris: 390:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 310:-. Kursmaterial: Spiralbundet kompendium.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Vi utgår från den information vi kan hitta i våra kyrkböcker. Med hjälp av boken (CD-skivan) ”Statistiskt
sammandrag av svenska indelningsverket” av Grill hittar vi detaljer om rusthåll, rotar, kompanier och
regementen. Härifrån går vi vidare och studerar Generalmönsterrullorna. Vid första kurstillfället
behandlas teori och metodik. De tre andra tillfällen handlar om praktisk Soldatforskning på egna soldater.
En fördel är om deltagarna tar med egen dator med trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows . En fördel är att ha eget AD- och eventuellt SVARabonnemang. Alternativt kan ni köpa ett elevabonnemang – se den kursbekräftelse du får då du blivit
antagen till kursen. Ordna detta i god tid före kursstart! Saknas egen dator kan forskarstugans datorer
användas. Kursdeltagarna erbjuds att delta i ett besök på Krigsarkivet någon gång efter kursens slut.
Exempel/innehåll

L44-H15

Emigrantforskning USA introduktion

Kursledare: Hans-Åke Carlsson, tel. 013-14 43 70 och
Birgitta Karlsson tel. 013-529 43, birgitta5karlsson@gmail.com.
Torsdagar kl. 09.15 – 11.45. Omfattar 3 tillfällen.
Start: torsdagen den 15 oktober.
Pris: 270:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 215:-. Kursmaterial: Kopior på bilder.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.

Vi utgår från den information vi kan hitta i våra kyrkböcker och använder sedan programmet Ancestry
som huvudhjälpmedel . Där hittar vi vilka som har emigrerat samt passagerarlistor till båtarna. I
programmet Census (motsvarar våra folkräkningar) hittar vi var personerna tagit vägen i USA. Vid första
kurstillfället går vi igenom teori och metodik. De resterande gångerna forskar man själv under
kursledarens handledning.
Ett krav är att deltagarna tar med egen dator med trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows . Likaså skall deltagarna ha ett World Deluxeabonnemang på Ancestry. Ordna detta i god tid före kursstart! Saknas egen dator får man deltaga i
kursen, dock kan man inte själv forska utan man får studera övriga deltagares forskning.
Exempel/innehåll
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L46-H15

DNA i släktforskningen

Kursledare: Sture Bjelkåker, tel. 013- 15 09 02, sture.bjelkaker@comhem.se,
Ulf Frykman, tel. 013- 28 23 97, ulf.frykman@bredband.net.
Del 1: Lördagen den 28 november kl. 09.15 – 13.15 och Söndagen den 29 november kl. 10.00 – 14.00.
Del 2: Lördagen den 19 mars 2016 kl. 09.15 – 13.15 och söndagen den 20 mars 2016 kl. 10.00 – 14.00.
Pris: 425:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 340:-. Kursmaterial: Spiralbundet bildkompendium.
Boken ”GENVÄGAR Praktisk handledning till DNA-jämförelse i Släktforskning” av Magnus Bäckmark
rekommenderas starkt, men ingår inte i kurspriset. För bästa möjliga behållning bör denna bok
studeras, om möjligt före kursstart. Boken kan köpas i forskarstugan av DIS-Filbyter för 170 kronor.
DNA-prov är ej obligatoriskt men rekommenderas. Kostnad för detta ingår inte i kurspriset. Kursledarna
rekommenderar lämpliga tester efter deltagarnas intressen.
Maximalt antal deltagare: 8 personer. OBS! Medtag gärna egen dator till del 2.
Kursen ger en inblick i teknik och metoder som används vid ”DNA i släktforskning” och består av två delar:
Del 1:
Begrepp, biologisk bakgrund, människans ursprung mm. Vägledning vid val av olika DNA-tester. Hur provet
beställs och utföres (topsning). Provet skickas i vanligt brev till ett amerikanskt företag för analys.

Del 2:
Några månader senare, efter att deltagarna erhållit svar från analyserna, samlas vi igen för att hjälpas åt
att analysera resultaten. Dina DNA-data publiceras inte, utan du får tillgång till analysverktyg och
träfflistor för personer i hela världen som har likartat DNA som du. Träfflistorna fylls på utan kostnad när
nya DNA-träffar dyker upp.
Du kan få DNA-träffar med släktingar som har gemensamma anor upp till 5 generationer och om du har
tur även 6-10 generationer bakåt i tiden. På rena fädernet eller mödernet kan du dessutom se ditt
ursprung 10000-tals år bakåt och se på vilka vägar just dina anor tog sig från Afrika till Skandinavien.
Exempel/innehåll

L47-H15

Reunion för MAC-datorer introduktion, kvällstid

Kursledare: Ulf Frykman, tel. 013- 21 49 37, ulf.frykman@bredband.net.
Måndagar kl. 18.00 – 20.30. Omfattar 2 tillfällen.
Start: måndagen den 2 november.
Pris: 260:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 210:-. Kursmaterial: Kopior på bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.

Introduktion till Reunion 10 för Mac0SX. Du får en genomgång av programmets huvudfunktioner,
Konfigurera och börja använda det och registrera personer.
Exempel/innehåll
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Övriga kurser
L60-H15

Prova på släktforskning, dagtid

Måndagen den 7 september kl. 13.15 – 15.45. Omfattar ett tillfälle.

L61-H15

Prova på släktforskning, dagtid

Tisdagen den 29 september kl. 09.15 – 11.45. Omfattar ett tillfälle.

L62-H15

Prova på släktforskning, dagtid

Torsdagen den 8 oktober kl. 09.15 – 11.45. Omfattar ett tillfälle.

L63-H15

Prova på släktforskning, dagtid

Tisdagen den 20 oktober kl. 13.15 – 15.45. Omfattar ett tillfälle.

L64-H15

Prova på släktforskning, kvällstid

Torsdagen den 5 november kl. 18.00 – 20.30. Omfattar ett tillfälle.

För alla kurserna gäller:
Kursledare: Harald Nilsson, tel. 013- 808 74, k.harald.nilsson@gmail.com
Dessa kurser arrangeras i samarbete med ABF, som också annonserar kursen.
Pris: Ingen avgift. Kursmaterial: Bildmaterial som PDF-fil. Maximalt antal deltagare: 10 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.
Exempel/innehåll

L70-H15

Skriva en släktbok eller släktkrönika

Kursledare: Torbjörn Wahlström, tel. 013- 27 41 01, macenter@telia.com.
Onsdagar kl. 09.15 – 11.45. Omfattar 4 tillfällen.
Start: onsdagen den 14 oktober.
Pris: 415:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 330:-. Kursmaterial: Spiralbundet kompendium
”skriva en släktbok eller släktkrönika”.
Maximalt antal deltagare: 10 personer.
En kurs för dig som vill skriva en släktbok eller släktkrönika baserat på de resultat du fått fram i din
egen släktforskning. Vi lägger fokus på själva skrivandet. Att utgå från det ni forskat fram och skriva
en intressant och varierande bok eller krönika på ”fri hand”. Kursen ger praktiska råd och tips om hur
du kommer igång och bygger en berättelse på de fakta du fått fram. Du får också se exempel på olika
typer av släktböcker/släktkrönikor.
Kursen inleds med en liten genomgång av var och hur man kan hitta stoff till sin bok genom sökning
på internet, NAD (Nationell Arkiv Databas) och Kungliga biblioteket etc.
Exempel/innehåll
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L71-H15

Presentera släkten i PowerPoint

Kursen är

Kursledare: Torbjörn Wahlström, tel. 013- 27 41 01, macenter@telia.com.
Inställd!
Torsdagar kl. 18.00 – 20.30. Omfattar 2 tillfällen.
Start: torsdagen den 12 november.
Pris: 200:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 160:-. Kursmaterial: Kopior på OH-bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
PowerPoint är ett mycket kraftfullt verktyg, som du använder för att göra presentationer och bildspel av
olika slag. Du får lära dig grunderna och skapa lättsamma och intressanta presentationer, såväl enkla
som lite mer avancerade med animeringar.
Egen dator bör medtagas för att kunna utföra övningarna. På datorn skall PowerPoint 2013 eller 2010
vara installerat. Man kan delta på kursen utan egen dator.

L72-H15

Hemsida och annat på nätet

Kursledare: Harald Nilsson, tel. 013- 808 74, k.harald.nilsson@gmail.com
Måndagar kl. 13.15 – 15.45. Omfattar 2 tillfällen.
Start: måndagen den 19 oktober.
Pris: 200:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 160:-. Kursmaterial : Kopia på OH bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 10 personer.
Du får lära dig hur man bygger en egen hemsida, de grundläggande begreppen samt hur du kan förbättra
chansen att komma med på Google . Verktyget för att bygga hemsidan är one.com, men även n.nu kommer
att visas. Vi går också igenom hur du kan använda internet och sociala medier som ett aktivt hjälpmedel i
släktforskningen. Du får inblick i internets historia, Facebook, bloggar, släktforskarföreningar, program för
släktforskning, sökmotorer, Youtube, Family search, gravar, arkiv samt kulturarv.
Egen dator bör medtagas, men det är inget krav.

L73-H15

Databaser i forskarstugan och på nätet

Kursledare: Ulf Frykman, tel. 013- 21 49 37, ulf.frykman@bredband.net,
Kursen är
Torbjörn Wahlström, macenter@telia.com
Inställd!
Torsdagar kl. 18.00 – 20.30. Omfattar 2 tillfällen.
Start: torsdagen den 22 oktober.
Pris: 200:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 160:-. Kursmaterial : Kopia på OH-bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 10 personer.

OBS! Egen dator bör ej medtagas.
Vi går igenom vad som finns av CD/DVD-skivor i forskarstugan (föreningars och förbundets skivor) samt
databaser på nätet såsom Riksarkivets SVAR, Rötter, Släktdata, Arkiv Digital (AD), Disbyt, Indiko samt
FoArk (gratis folkräkning 1890). Vidare ger vi en kortfattad information om utländska databaser såsom
Ancestry, Familysearch, Geneanet samt Geni.
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L74-H15

Hantering av bilder och fotografier

Kursledare: Harald Nilsson, tel. 013- 808 74, k.harald.nilsson@gmail.com
Onsdagen den 16 september kl. 13.15 – 15.45 och onsdagen den 30 september kl. 13.15-15.45.
Pris: 200:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 160:-. Kursmaterial : Kopia på OH-bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 10 personer.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om bildhantering via din dator ( omfattar inte hantering av
bilder i släktforsningsprogrammet Disgen). Du får kunskap om hur du kan lägga in bilder i t.ex släktbok
( Word och PowerPoint m fl. program). Hur man hanterar bilder från olika media, t.ex. telefon, kamera,
Usb-minne etc. Vi hämtar också bilder från nätet och e-poster. Scanning av bilder. Redigering av
bilder med olika program som tillhandahålles fritt
Egen dator bör medtagas, men det är inget krav.
Exempel/innehåll
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