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Släktforskare ‐ Kom igång med Disgen
Kursstart den 15 maj 2015 ‐ Distansutbildning
I vår distansutbildning får du lära dig att använda registreringsprogrammet Disgen för att registrera dina
släktingar och skriva ut antavlor med bilder mm.
Som en del av kursen kommer du att arbeta med en gratis demoversion av Disgen. När du avslutat kusen kan du
också överföra personer från andra släktforskningsprogram till Disgen. Om du har fler än 150 personer måste du
dock uppgradera demoversionen till en fullversion av Disgen.
På en del orter ordnar vi lokala kurser. Vår erfarenhet är att det ofta kan bli långa resor och i övrigt svårt att
närvara vid alla kurstillfällen. Då är den här distansutbildningen ett bekvämt alternativ. Kursen sker i samarbete
med Bengt Kjöllerström. Bengt har gjort allt grundmaterial till kursen och överlåtit detta till DIS.
Detta är ett pilotprojekt inom DIS‐Småland. Fler distanskurser kommer att starta i höst. Håll utkik på vår hemsida
www.dis‐smaland.se.
I distansutbildningen arbetar du vid din egen dator och på tider som passar dig och i den takt som du själv väljer.
Du kan lämpligen arbeta med din egen släkt som du registrerar i Disgen.
Behöver du hjälp tar du kontakt med kursledaren. Kursen avslutas med att du skriver ut en egen antavla med
bilder på de ingående personerna. Sedan får du ett diplom med din antavla.
Du kan anmäla dig till kursen på olika sätt:





via DIS Smålands hemsida, www.dis‐smaland.se
via distanskursens hemsida https://kurs.dis.se/sma/start.shtm
via mail till distans@dis‐smaland.se
via telefon till Tommy Nilson 070 303 17 32

När anmälan är mottagen får du ett välkomstbrev med information om kursen, kontaktvägar och en
handledning. Kursen avslutas med att du skriver ut din egen antavla. Den ingår i ett diplom som du får när du är
klar.
Kurskostnad: 850:‐. Medlemmar i föreningen DIS erhåller rabatt 300:‐. Handledningen i tryckt eller pdf‐format
ingår. Medlemsavgiften i DIS är för närvarande 150 kr/år. Medlemskap i regionföreningen DIS‐Småland är gratis
första året. Därefter är årsavgiften i DIS‐Småland 80 kr/år.
Som deltagare i cirkeln kan du teckna dig för ett abonnemang för Arkiv Digitals kyrkböcker online. Detta kostar
för 10 veckor (från din första inloggning) endast 150:‐. Vill du anteckna dig för detta blir kursavgiften 1000:‐ (700
kr för DIS‐medlemmar). Inloggningsuppgifter kommer sedan med epost.
Som deltagare kommer du också att under en begränsad tid få tillgång till en del användbara databaser som t.ex.
Sveriges Dödskiva 1901‐2013
Sätt in anmälningsavgiften på bankgiro 5791‐8690.
OBS! Glöm inte att ange ditt Namn/medlemsnummer och distanskurs.
DIS‐Småland
Tommy Nilson
Ordförande och kursansvarig
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