Medlemstilbud
•

På hjemmesiden: http://of.disnorge.
no eller http://www.disnorge.no og i
medlemsbladet Slekt og Data vil du få
oppdatert informasjon om medlemstilbud. Vi har reduserte priser på bøker og
annet av interesse for slektsforskere.

Kontingenten i DIS-Norge er kr 400,- for ett års
medlemskap fra innmeldingsdato. Hustandsmedlemsskap er også mulig(kr 250,-) For ordinært
medlemsskap får du:

Oldefaren min ...???

•  kontakt med andre slekts- og datainteresserte i et trivelig miljø
•

internettjenester (DlStreff m.fl.)
•  slekts- og datafaglig veiledning
•  medlemsbladet Slekt og Data
•  delta i organisert kilderegistrering

•  medlemstilbud og rabatter
•  foredrag og kurs

		

Innmelding gjøres via: http://www.disnorge.no
Som medlem får du full tilgang til våre Internetttjenester. I tillegg får du Startheftet med informasjon
for nybegynnere i slektsgransking og siste nummer
av medlemsbladet Slekt og Data. Medlemmer blir
automatisk tilknyttet det lokallaget som dekker
medlemmets postadresse.  Hvis noe medlem ønsker
å være tilknyttet et annet lokallag, må DIS Norge
informeres om dette.

DIS-Østfold:

Velkommen til et aktivt
Slektsforskermiljø !

- på sporet av slekta?

  • Hjemmeside:http://of.disnorge.no
•

   •

E-post: leder@of.disnorge.no
Postadr.: DIS-Østfold, c/o Anne Marie Sandhaug,
Nabbetorpveien 29, 1632 Gamle Fredrikstad
Kontakttelefon: 90 07 03 64

DIS-Østfold viser vei!
Databehandling i Slektsforskning
http://of.disnorge.no

Hva er DIS-Østfold
DIS-Østfold ble stiftet den 21. november 1998
og er et lokallag av DIS-Norge.
På DIS-Østfolds hjemmeside: http://of.disnorge.no
finner du:
• Tilbud om foredrag og kurs
• Orientering om medlemsmøter
• Referater fra medlemsmøter
• Mange nyttige linker til både inn- og utland
• Nyttige programmer
DIS-Østfolds kursvirksomhet er svært populær. Det
holdes f.eks. kurs i arkivkunnskap, gotisk skrift, elementær PC-bruk og slektsforskning. Kursemner blir i
hovedsak lagt opp etter medlemmenes ønsker.

DIS-Norge
DIS-Norge er slektsforskernes interesseorganisasjon og
er Norges største slektsforskerforening med nærmere
8000 medlemmer. DIS-Norge har lokallag i alle fylker.
DIS -Norges hjemmesider er også et nyttig verktøy for
slektsforskere. På http://www.disnorge.no finner du:
• Vurdering av Slektsprogram. For å hjelpe deg i valget
av slektsprogram har vi utarbeidet en vurdering av de
program som finnes på markedet.
• Lenkesamling. Norges største lenkesamling for slektsforskere.

Slektsforskerbasen
Leter du etter det samme som andre medlemmer?           
• Slektsforskerbasen er geografisk orientert, og her
kan du finne frem til andre som arbeider med samme
gård eller kommune som deg.

DIStreff
• DIStreff er en unik mulighet til å finne andre
som holder på med samme slekt som deg. Distreff
er en database, og inneholder medlemmenes egne
innsendte slektsdata på individnivå. Den er laget
for at medlemmer, som forsker på samme personer, skal kunne komme i kontakt med hverandre.
Dine data blir samkjørt mot den stadig voksende
basen. Du får tilbakemelding om hvem du har
felles treff med, og på hvilket nivå.. Samtidig analyseres dine data, og du får i retur nyttig informasjon om mulige feil i registreringen.
• Alle kan søke i DIStreff, medlemmer kan se
hvilke andre medlemmer som har data, og de som
selv bidrar med data kan ”klatre” i slektstrær. Jo
flere som bidrar med data, jo bedre blir tjenesten.
Hjelp oss å hjelpe deg!

Medlemsblad
DIS-Norge utgir medlemsbladet Slekt og Data
som kommer ut med fire nummer i året.                
Medlemsbladet har et variert innhold om såvel
slektsforsking generelt som databehandling spesielt.
Her kan du finne omtale av programmer for slektsforskere, opplysninger om tilgjengelige kilder, veiledning i bruk av datamaskinen din osv.  Det finnes også
en spalte for etterlysning av aner, samt kjøp og salg
av utstyr. Tidligere utgaver av Slekt og Data kan
bestilles fra DIS-Norge.

Gravminner
Gravminner i Norge er formidlingen av gravstedsregistreringsvirksomheten i DIS-Norge, og er bygd
over en database som innehol der opplysninger både
fra avskrevne gravsteiner, avskrevne gravstedsregistre og gravstedsdatabaser mottatt fra kirkeverger.
Vil du hjelpe oss med dette tar du kontakt via denne
epostadressen: Gravreg@of.disnorge.no

Slektsforskerdagen
• Årlig arrangement i oktober  i alle lokallag. Utstillere fra hele fylket, knyttet opp mot slektsforskning. Det
avholdes interessante foredrag om temaer innen slektsforskning

Kilderegistrering

• Kilderegistrering vil si å skrive av primærkilder
( f.eks. kirkebøker) og registrere disse i et dertil
egnet dataprogram, slik at kilden blir tilgjengelig på
internett. DIS-Norge og Riksarkivaren har inngått
en samarbeidsavtale, hvor hensikten er å organisere
en nasjonal registreringsdugnad og gjøre kirkebøker
tilgjengelige og gratis søkbare for alle på internett.
DIS-Østfold har et velorganisert registreringsprosjekt
på gang, med økende antall deltager. DIS-Østfold vil
med dette oppfordre medlemmer med noe disponibel
tid å delta i denne nasjonale dugnaden til beste for
egen og andres slektsgransking og utvidede anvendelser av kirkebokmateriale. Ta kontakt på E-mail
adresse: kildereg@of.disnorge.no

Brukergrupper
Det avholdes kurskvelder i bruk av forskjellige
slektsprogrammer. De som bruker det samme slektsprogrammet kan være med i den samme Brukergruppen. Trenger du opplæring, eller kanskje du sitter
inne med kunnskap om et slektsprogram som du
kunne tenke deg å dele med andre, så ta kontakt med
adm.@of.disnorge.no

DIS-Østfold

