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Hej, alla härliga medlemmar.
Hoppas verkligen att ni klarat er från
Coviden. Nu går vi raskt mot jul och
nyårshelgerna som detta år kommer
att bli annorlunda, ingen av oss har
som tur är upplevt något som detta
som vi gjort det senaste året. Många
promenader i friska luften har det
blivit. Även många timmar framför
datorn.
Föreningen har nu köpt in ytterligare
nyutkomna böcker från släktforskarförbundet även Sveriges Befolkning
2000 så vi kommer att stå redo i lokalen när det blir faran över.
Vi har i höst själva haft 4 temakvällar
via Zoom, de har varit väldigt populära av de som deltagit. Inför våren
har vi planerat för några Zoom träffar, vi återkommer i infobrevet om
datum och ämnen. Har ni förslag/
önskemål om något ämne eller per-

son som kan hålla ett litet anförande
till oss alla via Zoom, så tar vi gärna
emot dessa förslag se längre bak i
tidningen om kontaktmöjligheter.
Avslutar med att önska er alla en God
Jul och ett Gott Nytt År.

Du har väl skickat in
ditt material till Disbyt?
Sök bland totalt 39 miljoner poster inlagda av 7000 medlemmar.

Omslagsbild. Vykort skickat från Alborg
21 dec 1931, okänd konstnär. Vykortet
på sid 1 är skickat 1943 från Stockholm
till Karlstad. Okänd illustratör.
DISKETTEN
ISSN 1404-0387
Ansvarig utgivare: Ylva Amberntsson
Redaktör: Christina Claeson
E-post: redaktor@disvast.o.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra
eller lägga till i texterna. Tidningen redigeras i
InDesign. Texterna mailas som Word-dokument
eller som en textfil, bilder i jpg-format.
Omslagsbild. Foto Christina Claeson
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Kanske att just din DNA-matchning har lagt in ett träd i Disbyt så att
du kan koppla matchningen och kanske få blå eller röda markeringar
beroende på om matchningen är på din far eller mors sida. Skickar du
in ett bidrag till Disbyt med fler än 1000 personer så har du möjlighet
att se en klickbar antavla.

Manusstopp för nr 1 är den 29 januari 2021.
Skickas till redaktor@disvast.o.se

Hälsningar redaktören
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Fortfarande en massa spännande
digitala föredrag och liknande att
lyssna på när det inte går att mötas

på vanligt sätt. Får hoppas att det blir
bättre om ett vaccin gör att viruset
inte kan sprida sig vidare i samma
utsträckning. Till dess blir det att fira
jul och nyår och se fram emot 2021.
Sveriges släktforskarförbund har
lite nyheter som passar bra under
granen i år till alla släktforskare.
Böcker ja, det är härligt att ligga
nerkrupen i soffan med en god bok
i decembermörkret med en kopp
kaffe i närheten. Netflix och andra
streamingtjänster finns ju i och för
sig, men det är något med det skrivna
ordet som lockar, listan över böcker
jag hoppas hinna läsa fylls på i snabb
takt. Ola Larsmo har skrivit en ny bok
som handlar om Knut Oscar Broady

en av de tidiga utvandrarna till USA.
594 sidor lär räcka ett tag. Ifall det
blir vinterväder går det alltid att ta
en promenad i Trädgårdsföreningen
som är spännande att följa under
årstiderna. I år såg jag rosor som
blommade i november om jag inte
missminner mig.
Christina Claeson
Christina Claesson

Olycksfallsförsäkring
Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla
medlemmar vid besök i våra lokaler och på våra andra aktiviteter.
Hälsningar Styrelsen för DIS-Väst

Teckna dig
för vårt nyhetsbrev
via hemsidan eller
vårt kansli!

Hallands
Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland.
Föreningen med den
unika Medlemsportalen,
som ingår i medlemsavgiften.
Endast 200 kr för resterande
2020 och hela 2021!*

Digitala
temakvällar via
ZOOM
28/1 19-20.30
Spåren av en obefintlig familj, Kristina
Andersson

Gå med i
Facebookgruppen
Halländska
SläktFrågor
HSF
* Gäller endast nya medlemmar fr o m 22/8 2020.

Hårginst är Hallands landskapsblomma.

Hallands Släktforskarförening
för dig med släkt i Halland
info@hallandsslaktforskare.se
035-12 82 72
hallandsslaktforskare.se

18/2 19-20.30
Gör en släkttavla, Christina Claeson
23/3 19-20.30
Varför koordinater på orter i Disgen? Ylva
Amberntsson
19/4 19-20.30
Gedcomfiler
Med reservation för eventuella ändringar.
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Stamtavla i grafisk form (hög)
Ylva Amberntsson

Stamtavla i grafisk form (hög)

Gör den personen som man vill utgå ifrån som centrumperson

Gå till skriv ut.

Välj Stamtavla – Grafisk – och sedan fortsätt
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För att få denna utskriften har jag gjort följande val.

Välj mall

Klicka på Granska för att se att det blir som du vill.

Man kan gå in under Inställningar på höger sida
Då kommer man hit, klicka på flik två För stamtavlan
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Då ser det ut så här.
På första fliken Innehåll, har jag här gjort
val med Antal rader 3
Rad 1, bock i Efternamn, Tilltalsnamn
Rad 2, Födelsedatum + ort
Rad 3, Dödsdatum + ort

På fliken Utsende kan man göra ett flertal val. Under Allmänt storlek på boxarna.
Testa och man ser vad som händer i rutan som finns i mitten.
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Jag kommer att göra ett annat förslag utan ramar
runt boxarna.

Här har jag tagit bort bocken Ramar omkring boxar.

Går man till fliken Färger, kan man ändra färgerna på
boxarna om man inte vill vitt och gult.
Går naturligtvis att gör även om man har ramen kvar.

Klicka på rutan där det står Kvinnor om du vill ändra den
färgen, då kommer rutan med färgval upp. Jag har valt att
ta det ljusaste valet. Markera rosa färg och klicka sedan
på Definiera anpassade färger.

I höger kant finns en svart trekant som man kan dra upp och ner här har jag gått så långt upp som
möjligt utan att det blir vit färg, när du valt färdigt så klicka på OK.
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Är du klar med dina val så klicka på OK igen,
sedan på Granska
Då kommer man hit, här har jag inte ändrat
något vad jag kommer ihåg.
Sedan på OK igen

För att se hela sidan har jag här
klickat i Zoom 1 gång
Här kan man bläddra bland sidorna för att se
om man tex. Behöver göra boxarna längre för
att hela texten ska komma med.

När du ändrar så kan det bli så här men det är
zoomen som gör det
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Är du nöjd med mallen och vill
spara den gå till baks till
Inställningar.

Längs ner till höger finns Spara
mall.
Klicka på den.

Döp mallen till något som du tycker
passar.
Tex. Stamtavla Hög Grafisk
Tryck på OK
Så har du den som val sedan under
valet Inställningsmall

Bli medlem i DIS-Väst?
Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år,
45 kronor per år för familjemedlemmar och förutsätter att man även är medlem i
riksföreningen, DIS.
Du tecknar medlemskap via DIS hemsida: https://www.dis.se/medlem
Familjemedlemskap är praktiskt, då får den nye medlemmen ett eget medlemsnummer och
inloggningsmöjlighet till Disbyt. Önskas familjemedlemskap så måste ni ta kontakt med
Föreningen DIS i Linköping på telefon 013-14 90 43 måndag-torsdag mellan klockan 9.0012.00 och 13.00-15.00
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Välkommen till DIS-Väst:s årsmöte!
Som medlem i Föreningen DIS-Väst kallas du härmed till ordinarie årsmöte
lördagen den 27 mars 2021 kl 10.00.
På grund av rådande covid-19 pandemi och med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens råd, har styrelsen beslutat i december 2020 att
årsmötet genomförs på distans med programmet Zoom, och att ingen
fysisk närvaro är möjlig.
Alla dokument till/för årsmötet kommer att finnas på hemsidan senast 1 mars.
Styrelsen

Valberedningen meddelar
Nu är det dags att höra av sig till valberedningen om ni har förslag till nya personer i
styrelsen, valberedningen eller programgruppen. Från våren 2020 har styrelsen haft
sina möten via verktyget Zoom. Så man behöver inte som styrelsemedlem vara bosatt i
Mölndals närområde. Då styrelsen är positiv till att om man har lång väg, även när det
är ok att träffas igen, är med via Zoom.
Valberedningen består idag av Einar Gustavsson sammankallande och Charlotte
Börjesson de kan nås via e-postadress valberedning@dis-vast.o.se

Skicka in ett bidrag till Disketten
vinn en trisslott.
I varje nr kommer vi att dela ut en trisslott till tre
personer som skickat in ett bidrag till
vår medlemstidning Disketten.
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FA D D R A R
Disgenfaddrar
Christina Claeson
Göteborg
Tel 031-15 95 38 (kvällstid)
ch_claeson@hotmail.com

Tomas Johansson
Svenljunga
Tel 0705-42 43 28
tomasgh@live.se

Hans Nyman
Sjömarken
Tel 033-25 40 75
hansnyman@telia.com

Disgen för Linux
Roy Johansson
Borås
Tel 033–7709522, 0709–706170
roykleva@gotanet.com

D I S B Y TO M B U D

MIN SLÄKT FADDER

Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 421 38 Västra Frölunda
Tel 031-47 80 93
charlotte.borjesson@telia.com

Kjell Croné
Göteborg
Tel 031-15 95 38 (kvällstid)
crone.kjell@gmail.com
Annelie Lindgren Kedehag
Bollebygd
Tel 0739-77 83 88 (kvällstid)
petared@gmail.com

Vi hjälper till med bland annat
frågor om konvertering till
Disgen 2019, installation och
licenshantering. Maila eller
ring!

HEDERSMEDLEMMAR
Bertil Magnusson, PARTILLE,
Björn Molin, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ingrid Lännestad, VÄSTRA FRÖLUNDA
Jan-Åke Thorsell, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ulla-Britt Wallgren, KINNA
Kjell Weber, TORSLANDA
Charlotte Börjesson, VÄSTRA FRÖLUNDA
Kent Lundvall, UDDEVALLA
Eivor Strandefjord, KUNGSBACKA

MEDLEMSINFORMATION
Ordf.: Ylva Amberntsson 		
ylvam55@gmail.com
V.Ordf.: Karin Nirvander		
vice.ordf@dis-vast.o.se
Kassör: Ann Helen Lindström 		
kassor@dis-vast.o.se
Sekr.: Martin Johnsson		
sekr@dis-vast.o.se
Ledamöter
Kjell Croné			
ledamot7@dis-vast.o.se
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se
Ing-Britt Olsson 			
ledamot8@dis-vast.o.se
Aina Wallström			
ledamot9@dis-vast.o.se
Kristina Andersson 		
ledamot6@dis-vast.o.se

Suppleant
Jonny Holm 			
ledamot10@dis-vast.o.se
Revisorer:
Margareta Lund Tel 0702-05-49-28
Lena Sundberg Tel 0703-29 48 18
Revisorssuppleant
Lennart Larsson Tel 0705-10 97 55
Valberedningen
Einar Gustafsson Tel 0703-30 25 33
Charlotte Börjesson Tel 031-47 80 93
Redaktionsråd
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se
Medlemsregister och ansvarig utgivare
för Disketten
Ylva Amberntsson Persikogatan 126,
426 56 Västra Frölunda
Webbansvarig:
Christina Claeson 		
redaktor.disketten@dis-vast.o.se
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Avsändare:
DIS-Väst
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126
426 56 Västra Frölunda

Släktforskardagarna 14-15 augusti 2021 på
Svenska Mässan i Göteborg
Huvudsponsor

ARRANGÖR
GöteborgsRegionens Släktforskare

Webb genealogigbg.se
Mail sfd2021@genealogigbg.se

Samarbetspartner

