En regionförening inom
DIS för Östergötland och
södra Sörmland

Kurser, cirklar och
handledning våren 2018
Mjölby – Vadstena – Motala

Vår ambition är att samordna kursverksamheten mellan Mjölby,
Vadstena och Motala. Om möjligt skall kurser ej dubbleras.
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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 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 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: Torbjörn Wahlström, tel. 013-27 41 01, macenter@telia.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, Mjölby och Vadstena.
Våra kurser arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet
i Motala.

Datorkunskaper
För den som inte tycker sig kunna hantera sin dator rekommenderas ABF,
Studiefrämjandet eller något annat studieförbund som arrangerar sådana kurser.
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Kurser/cirklar i Mjölby
Mj09-V18 Disgen 2016, - en studiecirkel
Cirkelledare: Britt-Marie Ahlqvist
Tel. 072-7416066, brittmarie.ahlqvist@gmail.com
Medhjälpare: Lena Samuelsson lenasamuelsson51@gmail.com
och K-G Andersson, kalle.g.ka@gmail.com.
Britt-Marie Ahlqvist

Kursen går onsdagar kl. 13.00 – 16.00, omfattar 4 tillfällen.
Startar: 14 februari
Slutar: 7 mars
Lokal : ABFs lokal, Kanikegatan 15, Mjölby.
Pris: 400:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 300:-.
Kursmaterial: Ingår ej.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 2016 skall vara installerat och datorn skall ha ett
fungerande antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Förkunskaper: God vana och kännedom om Disgen, motsvarande minst Disgen 8,
Disgen 2016 grundkurs, Min släkt eller liknande program.

Anmälningsformuläret

Mj50-V18 DNA i släktforskningen – en studiecirkel
Cirkelledare: Leif Ax, Tel. 0705-52 91 21, leifax@hotmail.se och
Nancy Svensson, tel. 0142-73040,
nancysvensson40@gmail.com
Cirkeln går torsdagar kl. 09.30 – 12.00, omfattar 3 tillfällen.
Start: 8 mars
Slut: 22 mars
Lokal: ABF, Kanikegatan 15 i Mjölby.
Pris: 350:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 280:-..
Maximalt antal deltagare: 10 personer.

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.
Egen dator bör medtas med trådlös nätverksanslutning och ett fungerande
antivirusprogram samt uppdaterat Windows.
Boken ”Släktforska med DNA” av Peter Sjölund rekommenderas starkt. För bästa
möjliga behållning bör denna bok studeras, om möjligt före cirkeln startar . Boken
kan köpas hos DIS-Filbyter för 220 kronor.
DNA-prov är ej obligatoriskt men rekommenderas. Detta bekostar man själv.
Cirkelledarna rekommenderar lämpliga tester efter deltagarnas intressen.
Cirkeln ger en inblick i teknik och metoder som används vid ”DNA i släktforskning”
och vi kommer att visa hur man analyserar resultat från ett DNA-prov (topsning).
Om du själv testar dig så behöver du inte oroa dig för att dina DNA-data publiceras.
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.
Anmälningsformuläret

Mj60-V18 Prova på släktforskning
Kursledare: : Britt-Marie Ahlqvist
Tel. 072-7416066, brittmarie.ahlqvist@gmail.com och
K-G Andersson, 070-358 64 57, kalle.g.ka@gmail.com.

Britt-Marie Ahlqvist K-G Andersson

Start/slut: onsdagen den 14 mars kl. 18.00 – 20.30
Lokal: ABF, Kanikegatan 15 i Mjölby.

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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Kurser i Motala
Mo01 Disgen 2016 introduktion
Kursledare: Leif Andersson
Kursen omfattar 3 tillfällen. Information och dag och tid kommer.
Startar:
Slutar:
Pris: 580:- ordinarie pris, medlem i DIS-Filbyter 460:-. Kursmaterial : Spiralbundet
kompendium Disgen 2016.6 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.
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 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 och kan på inget sätt ersätta grundkursen.
Anmälningsformuläret

6
2017-11-18

Handledarledd forskning i Vadstena
VA65-V18 Släktforskning och/eller hus och by-forskning
Handledare: Göran Åhäll, Tel. 070-312 10 02
ahall.goran@outlook.com
Obs! ej kurs i traditionell mening utan handledd forskning.

Göran Åhäll

Startar: tisdagen den 6 februari kl. 17.00 omfattar ca 10 veckor
Lokal: Landsarkivet i Vadstena. (ABF:s lokal vid första tillfället)
Pris: 250:- ordinarie avgift, medlem i DIS-Filbyter 200:-. Kopia på OH-bilder från
genomgången vid första tillfället ingår.
Oavsett om du är nybörjare eller erfaren släktforskare så får du personlig
handledning under perioden.
Som nybörjare får du lära dig grunderna i släktforskning - hur kommer man igång
och vad som finns i våra kyrkoarkiv mm. Du kommer bland annat att få lära dig
släktforska genom att använda verktygen Arkiv Digital (AD) och SVAR (Svensk
Arkivinformation, Riksarkivet). Utöver kyrko-arkiven lär du dig söka i Sveriges
dödbok samt de olika folkräkningarna.
Vid första tillfället gör delar handledaren in deltagarna i lämpliga grupper beroende
inriktning och kunskapsnivå.
Egen dator får användas varvid dator skall ha trådlös nätverksanslutning och ett
fungerande antivirusprogram , uppdaterat Windows samt licenser för AD och
eventuellt SVAR.
Anmälningsformuläret
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