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södra Sörmland

Kurser våren 2018
Åtvidaberg

2017-12-27

1

Anmälan och kursvillkor
Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du kommer till genom att tryck på följande länk
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 och kurserna kontakta Helén Lindqvist tel. 0704-109966,
e-post lindqvist660@gmail.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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Å02-V18 Disgen 2016 grundkurs del 1
Cirkelledare: Inga-Kari Björner
Kursledare: Inga-Kari Björner, tel. 0120 – 601 71,
inga-kari.bjorner@telia.com
Kursen går onsdagar kl. 14.00–16.30, omfattar 4 tillfällen.
Startar: onsdagen den 21 februari
Slutar: onsdagen den 14 mars
Lokal: ABF, Tilasbacken 3, Åtvidaberg.
Pris: 500 kr ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 400 kr
Kursmaterial: Spiralbundet Disgen 2016 grundkurs ingår.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 2016 böra vara installerat och datorn skall ha ett
fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Hela grundkursen är på 8 sammankomster. I den första delen får du lära dig skapa
en datamapp, registrera personer, giften, barn, notiser, registrera barn till ogifta,
koppla partner samt ta säkerhetskopia mm.
OBS! Denna kurs bygger helt på Disgen 2016 och behandlar inte skillnaderna mellan
denna version och 8.2.d. Kursen innehåller endast grundläggande information för att
komma igång med registrering.
Grundkursen kommer att slutföras med 4 sammankomster på hösten 2018 för de
som önskar. Anmälan för del 2 sker till hösten.
Anmälningsformuläret
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Å60-V18 Prova på släktforskning
Kursledare: Lisbeth Engdahl, Tel. 070-6796981,
lisbeth.engdahl@comhem.se
och Peter Tilly, tel. 070-366 00 03, peter.tilly@telia.com

Lisbeth Engdahl

Peter Tilly

Start/slut: måndagen den 12 februari kl. 13.30-17.00.
Lokal: ABF, Tilasbacken 3, Åtvidaberg

OBS! Endast ett tillfälle

Pris: 100 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 80 kr. Kursmaterial: Bildmaterial
som PDF-fil.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
En introduktion till släktforskning - hur man börjar släktforska, hur man tar vara på
de ”levande arkiven” och vad som finns i våra kyrkoarkiv mm.
Anmälningsformuläret
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