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Anmälan och kursvillkor
Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du kommer till genom att tryck 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 ska
kunna genomföras. Maximala antalet deltagare på en kurs anges under respektive kurs.
Har du frågor angående villkoren kontakta:
Helén Lindqvist tel. 0704-109966, e post: lindqvist660@gmail.com.
Har du frågor angående kurserna utanför Linköping kontakta gärna:
Mjölby: Leif Ax, tel. 0142-220 85, leifax@hotmail.se.
Vadstena: Göran Åhäll, tel. 070-312 10 02, ahall.goran@outlook.com.
Motala: Leif Andersson, tel. 070-7231991, leif.andersson11@gmail.com
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.

Våra kurser arrangeras i samarbete med ABF
i Linköping.
Datorkunskaper
För den som inte tycker sig kunna hantera sin dator rekommenderas något av följande:
 DIS-Filbyters kurs i grundläggande datoranvändning i samarbetet med Seniornet.
 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, Seniornet eller Fontänen.
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Kursadministration våren 2018

Helén Lindqvist
Utbildningsansvarig
DIS-Filbyter
Kursanmälningar,
kursmaterial,
lokaler, diplom,
administration.

Anne-Marie de Leeuw
Kursanmälningar,
administration

Kursledare våren 2018
Bertil Lindqvist, Linköping
Disgen 2016 fördjupningskurs
och Utskrifter

Bengt Eriksson, Linköping
Släktforska på Stockholmare
Släktforskning steg 2

Torbjörn Wahlström, Linköping
Tolkning av gamla texter,
fördjupning, Skriva släktbok
och Släktforskning steg 2

Peter Bergström, Linköping
Disgen 2016, grundkurs

Thorulf Imselius, Linköping
Tolkning av gamla texter
fördjupning

Lisbeth Engdahl, Linköping
Släktforskning steg 1 och 2
och Prova på.
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Harald Nilsson, Linköping
Släktforska på 1900-talet

Per-Arne Falk, Linköping
Tolkning av gamla texter för
nybörjare

Barbro Ranius, Linköping
Mantalslängder i Släktforskningen

Viking Storback, Linköping
Tolkning av gamla texter för nybörjare

Ulf Frykman, Linköping
DNA i släktforskningen och
DNA-analys.

Inga-Kari Björner, Åtvidaberg
Disgen 2016 grundkurs

Göran Åhäll, Vadstena
Släktforskning

Bertil Olofsson, Vadstena
Disgen 2016, introduktion

Peter Tilly, Linköping
Prova på släktforskning och
Släktforskning steg 2.

Leif Ax, Mjölby
DNA studiecirkel

Leif Andersson, Motala
Disgen 2016 introduktion

Britt-Marie Ahlqvist, Mjölby
Disgen 2016, studiecirkel
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Föreningshuset Fontänen

Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Telefon: 013-10 17 19

Lokaler på Fontänen

Bergqvists rum 138

Hellströms rum 141

Datasalen

Bergqvists rum 138, – Huvudentrén våning 1, till höger (C-huset).
Hellströms rum 141, - Huvudentrén våning 1 till höger (C-huset)
Datasalen – Huvudentrén våning 1 till höger (C-huset)
Vegesacks rum 371 – Huvudentrén våning 3, till vänster (A-huset)
Feilitzens rum 209 – Huvudentrén våning 2, till vänster (C-huset)
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Kurser i Disgen
L02-V18 Disgen 2016 grundkurs
Kursledare: Peter Bergström
Tel: 070-815 39 87, peter.e.bergstrom@telia.com
Kursen går på måndagar kl. 18.00–20.30 och omfattar 8 tillfällen.
Startar: måndagen den 12 februari
Slutar: måndagen den 9 april, uppehåll för annandag Påsk
Lokal: Fontänen, Bergqvists rum 138, Västra vägen 32, Linköping
Pris: 1100 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 880 kr. Kursmaterial: Spiralbundet
kompendium Disgen 2016 grundkurs ingår.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 2016 skall vara installerat och datorn skall ha ett
fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Denna kurs bygger helt på Disgen 2016 och behandlar inte skillnaderna mellan denna
version och 8.2.d. Kursen innehåller följande moment: Skapa datamapp, inmatning av
personer (född och död), registrera notiser av olika slag, hantera ortsregistret och lägga
in orter. Analysera/kontrollera notiser, 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, göra Disbytutdrag.
Förkunskaper: Deltagarna förutsätts ha goda kunskaper i Windows.
Anmälningsformuläret

L04-V18 Disgen 2016 fördjupningskurs
Kursledare: Bertil Lindqvist
Tel. 072-429 87 52, bka.lindqvist@gmail.com
Kursen går på måndagar kl. 09.00 – 15.00 (lunchpaus ca 11.30-12.15),
omfattar 4 tillfällen.
Startar: Måndagen den 19 februari
Slutar: Måndagen den 12 mars.
Lokal: Fontänen, Vegesacks rum nr 371 . Västra vägen 32, Linköping.

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.
Pris: 1100 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 880 kr. Lunch ingår inte i priserna.
Kursmaterial: Spiralbundet kompendium Disgen 2016.6 grundkurs ingår.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Kursen rymmer hela grundkursen och fortsätter med avancerade inställningar för
program, bildskärm och utskrifter. Olika typer av utskrifter för ansedlar, antavlor och
stamtavlor. Skriva släktmatrikel och göra disbytutdrag. Redigera orters namn, registrera
utländska orter och redigera ortsdatabasen. Konvertera Disgenorter samt exportera till
HTML,GEDCOM och text. Söka i Disbyt och Dispos. Introduktion till kartfunktionen i
Disgen.
Förkunskaper: God vana och kännedom om Disgen, motsvarande minst Disgen 8,
Disgen 2016 grundkurs, Min släkt eller liknande program.
Anmälningsformuläret

L07-V18 Disgen 2016, utskrifter
Kursledare: Bertil Lindqvist
Tel. 072-429 87 52, bka.lindqvist@gmail.com
Kursen går på måndagar kl. 13.30 – 16.00 omfattar 3 tillfällen.
Startar: måndagen den 9 april
Slutar: måndagen den 23 april
Lokal: Fontänen, Feilitzens rum. Västra vägen 32, Linköping.
Pris: 580 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 460 kr. Kursmaterial: Häftat
kompendium ingår samt ett USB-minne med en förpreparerad familj och alla kompletta
utskriftsexempel. Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator ska medtagas. Disgen 2016 ska vara installerat och datorn ska ha ett
fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Kursen vänder sig till dig som använt Disgen ett tag, både 8.2 och 2016 och vill lära dig
mer om utskrifter. Du lär dig hantera alla olika typer av utskrifter för ansedlar, antavlor,
stamtavlor, grafiska tavlor, RTF-format, skriva släktbok mm.
Förkunskaper: God vana och kännedom om Disgen, motsvarande minst Disgen 8 eller
Disgen 2016 grundkurs.
Anmälningsformuläret
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D02-V18 Distansutbildning Disgen 2016,
grundkurs
Kursledare: Bertil Lindqvist, m.fl.
Tel. 072-429 87 52, bka.lindqvist@gmail.com
Kursen omfattar 8 insändningsuppgifter/säkerhetskopior.
Startar: Preliminärt i februari
Pris: 1000 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 800 kr.
Under kursens gång ca 8 veckor skickar du säkerhetskopior till din handledare för
kontroll och eventuell rättning. Du kan hela tiden få hjälp via e-post om något är oklart
eller på telefon.
Denna kurs bygger helt på Disgen 2016 grundkurs och innehåller följande moment:
Skapa datamapp, inmatning av personer (född och död), registrera notiser av olika slag,
hantera ortsregistret och lägga in orter. Analysera/kontrollera notiser. 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 och göra Disbytutdrag.
Anmälningsformuläret
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Verktyg att använda vid släktforskning

L24-V18 Mantalslängder i släktforskningen
Kursledare: Barbro Ranius
Tel. 013- 15 61 08, barbroranius@allt2.se
Kursen går på tisdagar kl. 09.30 – 12.00 , omfattar 2 tillfällen.
Startar: tisdagen den 6 mars
Slutar: tisdagen den 13 mars
Lokal: Fontänen, Datasalen. Västra vägen 32, Linköping.

Barbro Ranius

Pris: 260 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 210 kr. Kursmaterial: Kopia på några
OH-bilder med texter.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Mantalslängderna, som ursprungligen var till för uppbörd av skatt, används i huvudsak
när husförhörslängder saknas. Varje år skrevs nya mantalslängder i flera exemplar.
SVAR har fotograferat de längder som finns på Riksarkivet för åren 1642-1820 och AD
har fotograferat en del av de längder som finns på landsarkiven. I bästa fall kompletterar
SVAR:s och AD:s längder varandra.
Vid andra kurstillfället arbetar deltagarna själva med mantalslängderna i SVAR och AD
och använder datorerna i datasalen. Egen dator får användas varvid dator skall ha
trådlös nätverksanslutning och ett fungerande antivirusprogram, uppdaterat Windows
samt egen licens för AD och SVAR.
Alternativt kan ni köpa ett elevabonnemang – se den kursbekräftelse du får då du blivit
antagen till kursen. Ordna detta i god tid före kursstart!

Anmälningsformuläret
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Specialinriktade kurser
L30-V18 Tolkning av gamla texter, nybörjare
Kursledare: Viking Storback, Tel. 070-425 45 38,
vikingstorback@gmail.com
Per-Arne Falk, tel. 072-730 45 46, morris.falk@gmail.com
Kursen går på fredagar kl. 09.30 – 12.00, omfattar 5 tillfällen.
Startar: fredagen den 16 februari
Slutar: fredagen den 16 mars.
Lokal: Fontänen, Bergqvists rum 138, Västra vägen 32, Linköping.
Pris: 800 kr ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 640 kr. Kursmaterial: Spiralbundet
kompendium ”Tolkning av gamla texter - för nybörjare”.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Kursen innehåller rikligt med övningsuppgifter (25 olika sammanhängande texter med
tolkningar) och inleds med en gedigen genomgång av hur olika bokstäver (små och
stora) och bokstavskombinationer skrivs samt olika sätt att markera förkortningar och
avstavningar mm.
Vi startar med enklare texter i födelseböcker, dödböcker, husförhörslängder och
sockenstämmoprotokoll mm. Texterna är från 1650 till slutet av 1800-talet. Mot slutet
ska vi tolka några längre medelsvåra och svåra texter.
Kursen är perfekt för dig som är nybörjare och inte har någon erfarenhet av att tolka
gamla texter, men även för den mer erfarne som vill få sin kunskap verifierad.
Anmälningsformuläret

L34-V18 Tolkning av gamla texter,
fördjupningskurs
Kursledare: Thorulf Imselius, Tel. 013- 10 33 45,
timselius022@gmail.com
Torbjörn Wahlström, tel. 013 27 41 01, macenter@telia.com

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.
Kursen går på onsdagar kl. 09.30 – 12.00 , omfattar 4 tillfällen.
Startar: onsdagen den 21 februari
Slutar: onsdagen den 14 mars
Lokal: Fontänen, Vegesacks rum 371, Västra vägen 32 Linköping.
Pris: 660 kr ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 530 kr. Kursmaterial: Spiralbundet
kompendium ”Tolkning av gamla texter, fördjupningskurs”.
Maximalt antal deltagare: 12 personer.
Kursen är en fördjupning av fortsättningskurs 2. Vi tolkar ett 20-tal texter av varierande
ålder. Alla texter har en mycket hög svårighetsgrad och hämtas från födelse- och
dödböcker, socken-stämmoprotokoll, domböcker mm.
Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sig i texttolkning och har erfarenhet av att
tolka gamla texter av hög svårighetsgrad och till den som gått vår fortsättningskurs 2
och känner sig mogen för nästa steg.
Anmälningsformuläret

L43-V18 Släktforska på stockholmare
Kursledare: Bengt Eriksson,
tel. 013-15 31 80, bengt@eribb.se
Start/slut: tisdagen den 20 mars kl. 09.30 – 12.45.

OBS! 1 kurstillfälle.

Bengt Eriksson

Lokal: Fontänen, Datasalen, Västra vägen 32, Linköping
Pris: 250 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 200 kr Kursmaterial: Bildmaterial
som
PDF-fil och några kopior på OH-bilder. Egen dator behöver EJ medtagas.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Alla som släktforskat ett tag har hittat uppgiften flyttat till "Stockholm" endast med
angivande av ett datum och ingen församling. Ofta är personen sedan försvunnen. Denna
kortkurs skall ge er tips om hur ni kan återfinna den försvunne. Det finns många källor
att använda via internet t.ex. Rotemansarkivet, Mantals-längder och Mantalsuppgifter
förutom de sedvanliga kyrkböckerna.
Anmälningsformuläret

12
2017-12-14

Kursprogram för Linköping våren 2018

L46-V18 DNA i släktforskningen, helgkurs
Kursledare: Ulf Frykman, tel. 013-28 23 97, ulf.frykman@bredband.net
Kursen går på följande helger:
Del 1: lördagen den 10 februari kl. 10.00 – 14.00
Söndagen den 11 februari kl. 10.00 – 14.00
Lokal: Fontänen, Hellströms rum 141, Västra vägen 32 Linköping
Del 2: lördagen den 28 april kl. 10.00 – 14.00
Söndagen den 29 april kl. 10.00 – 14.00
Lokal: Fontänen, Hellströms rum 141, Västra vägen 32 Linköping
Pris: 950 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 760 kr. Kursmaterial: Spiralbundet
bildkompendium.
Boken ”Släktforska med DNA” av Peter Sjölund rekommenderas starkt , men ingår inte i
kurspriset. För bästa möjliga behållning bör denna bok studeras, om möjligt före
kursstart. Boken kan köpas hos DIS-Filbyter för 220 kronor.
DNA-prov är ej obligatoriskt men rekommenderas. Kostnad för detta ingår inte i
kurspriset. Kursledaren rekommenderar lämpliga tester efter deltagarnas intressen.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
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 utförs (topsning). Provet skickas i vanligt brev till ett
amerikanskt företag för analys.
Del 2:

OBS! Medtag gärna egen dator till del 2. Datorn ska ha trådlöst nätverksanslutning och
ett fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.

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.
Anmälningsformuläret
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L51-1-V18 DNA-analys, fördjupning, helgkurs
Kursen går lördag och söndag kl. 10.00 -14.00
Startar: lördagen den 3 mars
Slutar: söndagen den 4 mars
Lokal: Fontänen, Hellströms rum nr 141

L51-2-V18 DNA-analys, fördjupning, helgkurs
Kursen går lördag och söndag kl. 10.00 -14.00
Startar: lördagen den 17 mars
Slutar: söndagen den 18 mars
Lokal: Fontänen, Hellströms rum nr 141
För båda kurserna gäller:
Kursledare: Ulf Frykman, tel. 013-28 23 97, ulf.frykman@bredband.net
Pris: 460 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 370 kr.
Boken ”Släktforska med DNA” av Peter Sjölund rekommenderas starkt men ingår inte i
kurspriset. För bästa möjliga behållning bör denna bok studeras, om möjligt före
kursstart. Boken kan köpas hos DIS-Filbyter för 220 kronor.
Deltagande i kurserna förutsätter att du skickat in DNA-prov och fått ett resultat, som
skall analyseras.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.

OBS! Medtag gärna egen dator med trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows.

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.
Tillsammans analyserar vi ditt resultat
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.

Anmälningsformuläret
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L55-V18 Släktforska på 1900-talet
Kursledare: Harald Nilsson, Tel. 013- 808 74, k.harald.nilsson@gmail.com
Start/slut: måndagen den 5 mars, kl. 13.30 – 16.00
Lokal: Fontänen, Feilitzens rum 209 vån 2, Västra vägen 32, Linköping.

OBS! endast ett kurstillfälle.

Pris: 230 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 180 kr. Kursmaterial: Bildmaterial
som PDF-fil samt några kopior på OH-bilder.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
OBS! Medtag inte egen dator.
För oss släktforskare är det digitaliserade materialet i våra kyrkböcker det som vi utgår
ifrån när vi söker våra anor. Som bekant så sätter 70-årsgränsen stopp på 1940 talet. Att
släktforska på 1900- talet kräver lite mer tålamod och idérikedom. Hur gör man om man
bara har ett namn på en person som dog 1998 och vill släktforska om denna? Eller när
man kommer fram till sista församlingsboken innan sekretessens mur tornar upp sig? I
denna kurs får Du kunskap hur Du släktforskar fram till nutid.
Anmälningsformuläret

L60-1-V18 Prova på släktforskning
Start/slut: lördagen den 24 februari, kl. 10.00-13.30
Lokal: Fontänen, Datasalen. Västra vägen 32, Linköping.

OBS! endast ett kurstillfälle.

Lisbeth Engdahl

L60-2-V18 Prova på släktforskning
Start/slut: tisdagen den 10 april, kl. 17.00–20.30
Lokal: Fontänen, Datasalen, Västra vägen 32, Linköping.

OBS! endast ett kurstillfälle.

För båda kurserna gäller:
Kursledare: Lisbeth Engdahl, Tel. 070-679 69 81, lisbeth.engdahl@comhem.se
och Peter Tilly, tel. 070-366 00 03, peter.tilly@telia.com
Pris: 100 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 80 kr. Kursmaterial: Bildmaterial som
PDF-fil samt några kopior på OH-bilder.

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida

Maximalt antal deltagare: 8 personer.

OBS! Medtag gärna egen dator med trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
.
En introduktion till släktforskning - hur man börjar släktforska, hur man tar vara på de
”levande arkiven” och vad som finns i våra kyrkoarkiv mm.
Du kommer även att få en kort introduktion i hur du lägger in dina släktingar i
registrerings-programmet Disgen.
Anmälningsformuläret

L65-V18 Släktforskning, steg 1
Kursledare: Lisbeth Engdahl, Tel. 070-679 69 81,
lisbeth.engdahl@comhem.se
Kursen går på torsdagar kl. 09.30 – 12.00 , omfattar 5 tillfällen.
Startar: torsdagen den 1 februari
Slutar: torsdagen den 1 mars
Lokal: Fontänen, Datasalen, Västra vägen 32, Linköping.
Pris: 580 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 460 kr. Kursmaterial: Bildmaterial
som PDF-fil samt några kopior på OH-bilder.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Du får lära dig grunderna i släktforskning, hur man kommer igång, hur man dokumenterar sin forskning och tar vara på de ”levande arkiven” samt vad som finns i våra
kyrkoarkiv mm.
Du kommer att få lära dig använda verktygen Arkiv Digital (AD) och SVAR (Svensk Arkivinformation, Riksarkivet) på de övningar som ingår i kursen.
Egen dator får användas varvid dator skall ha trådlös nätverksanslutning och ett fungerande antivirusprogram , uppdaterat Windows samt licenser för AD och eventuellt
SVAR om du vill använda din egen dator för att söka i arkiven4
Anmälningsformuläret
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L67-V18 Släktforskning, steg 2
Kursledare:
Lisbeth Engdahl, Tel. 070-679 69 81, lisbeth.engdahl@comhem.se
Peter Tilly, Tel. 070-366 00 03, peter.tilly@telia.com
Bengt Eriksson, Tel 013-15 31 80, bengt@eribb. se
Torbjörn Wahlström, tel. 013- 27 41 01, macenter@telia.com

Kursen går på torsdagar kl. 09.30 – 12.00 och omfattar 8 tillfällen
Startar: torsdagen den 8 mars
Slutar: torsdagen den 3 maj ( uppehåll den 19 april)
Lokal: Datasalen
Pris: 760 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 640 kr.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
En grundlig kurs i släktforskning. Du får lära dig allt om hur man följer en familjs
levnadsöde genom att med rätt metodik studera kyrkböckerna: födelse- och dopböcker,
husförhörslängder, församlingsböcker, in- och utflyttningslängder med flera.
Kursen fokuserar på arbetsmetodiken vid släktforskning och du får lära dig att hantera
verktygen AD (Arkiv Digital) och SVAR (Svensk Arkivinformation). Mot slutet kommer vi
också att visa hur du kan leta efter mer information genom att utnyttja den kraftfulla
samsökningen hos riksarkivet, söka i den Nationella Arkivdatabasen (NAD) samt söka
information i Kungliga Bibliotekets digitala tidningar.
Egen dator får/bör användas varvid dator skall ha trådlös nätverksanslutning och ett
fungerande antivirusprogram , uppdaterat Windows samt egen licens för AD och SVAR.
Alternativt kan ni köpa ett elevabonnemang – se den kursbekräftelse du får då du blivit
antagen till kursen. Ordna detta i god tid före kursstart!

Anmälningsformuläret
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L70-V18 Skriva släktbok
Kursledare: Torbjörn Wahlström, Tel. 013- 27 41 01, macenter@telia.com
Kursen går på onsdagar kl. 13.30 – 16.00 , omfattar 4 tillfällen.
Startar: onsdagen den 4 april
Slutar: onsdagen den 25 april
Lokal: Fontänen, Hellströms rum 141. Västra vägen 32, Linköping.
Pris: 640 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 545 kr. 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.
Anmälningsformuläret

L75-V18 Grundkurs i datoranvändning
Kursledare: Kenneth Ullberg (Seniornet), tel. 0702656528,
kenneth@ullberg.org

Kursen går på torsdagar kl. 09.30-12.00, omfattar 2 tillfällen.
Startar: torsdagen den 8 februari
Slutar: torsdagen den 15 februari
Lokal: Fontänen, Bergqvists rum nr 138, Västra vägen 32, Linköping

Kenneth Ullberg

Pris: 230 kr ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 190 kr. Kursdokumentation:
Nedladdningsbart informationsmaterial.
Maximalt antal deltagare: 10 personer

Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida.
Vet du hur man kopierar och klistrar in?

I den här kursen går vi igenom hur man använder datorns skrivbord, hur man lagrar sina
data, hur man kopierar och klistrar in, hur man hittar sina data (ordning och reda,
sortering, sökning).

Vet du hur du skapar ordning och reda, söker och sorterar?

Som elev ska du använda din bärbara dator och genomföra övningar för att kunna förstå
de olika metoder som finns. Du kan få hjälp med dina egna funderingar hur du ska skapa
ordning och reda.

Vet du hur du säkerhetskopierar, hur du använder ett USB-minne, vad ett ”moln” är och
hur du använder det?

Vi kommer att gå igenom tangentbordets funktionsknappar, hur och var man lagrar sina
filer, säkerhetskopiering (extern hårddisk, USB-minne, moln), olika begrepp i
datorvärlden.

Kan du alla viktiga begreppen i datorvärlden?

Den här kursen har du stor nytta av när du ska navigera i släktforskningens olika
hjälpmedel som AD och SVAR. Att känna till grunderna i hur man använder sin dator gör
att det blir lättare att lära sig ett registreringsprogram som t.ex. Disgen 2016.
Egen dator ska medtas varvid dator skall ha trådlös nätverksanslutning och ett
fungerande antivirusprogram , uppdaterat Windows
Anmälningsformuläret
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