DIS-Filbyter
En regionförening inom DIS för
Östergötland och södra Sörmland

Kursplan för Mjölby våren 2015
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 enligt kursplanen samt 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 kontakta Helén Lindqvist tel. 013-10 02 05, e-post:
helen.lindqvist@lkpg.visit.se.
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 ABF eller andra studieförbund, som arrangerar sådana kurser.
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DIS-Filbyter
Mj 1

Disgen repetition

Kursledare: Rolf Eriksson, tel. 013- 812 83, rolferiksson@brevet.se och
Ronny Selvin, tel. 0142- 139 02, ronny.selvin@telia.com.
Måndagar kl. 09.00 – 11.30 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 8 tillfällen.
Start: måndagen den 2 februari.
Pris: 640:- ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 510:-. Kursmaterial: Spiralbundet kompendium Disgen 8.2
grundkurs ingår för den som inte har den sen tidigare.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d skall vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Repetition av grunderna i Disgen med fokus på deltagarnas önskemål samt bild- och fotohantering.
Möjlighet finns att få hjälp med eget material.
För att bäst kunna tillgodogöra sig denna kurs bör man ha gått Disgen grundkurs eller ha motsvarande
kunskaper.

Mj 2

Soldatforskning, introduktion

Kursledare: Bo Kjellander, tel. 0142-20973 , bokjellander@telia.com.
Britt-Marie Ahlqvist 0142-28108, brittmarie.ahlqvist@gmail.com
Onsdagar kl. 09.30 – 12.00 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 4 tillfällen.
Start: onsdagen den 18 mars.
Pris: 380:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 300:-. 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.
En fördel är om deltagarna tar med egen dator med 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! Saknas egen dator kan forskarstugans datorer användas.
Kursdeltagarna erbjuds att delta i ett besök på Krigsarkivet någon gång efter kursens slut.

Mj 3

Emigrantforskning USA introduktion, dagtid

Kursen är

Kursledare: Britt-Marie Ahlqvist, tel. 072-7416066, brittmarie.ahlqvist@gmail.com.
fullbokad
Torsdagar kl. 09.30 – 12.00 i ABF:s lokal på Kanikegatan 15. Omfattar 3 tillfällen.
Start: torsdagen den 12 februari.
Pris: 240:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 190:-. Kursmaterial: Kopior på bilder.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Fortsättning nästa sida!
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DIS-Filbyter
Fortsättning Mj3:
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.
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