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Tankar från ordförande:  

Jag vill först av allt rikta ett STORT varmt  
TACK till våra medlemmar som tåligt väntat 
på nytt nummer av DIS-Kontakten.  
Orsakerna till försening har varit flera men 
huvudsaken är att det nu äntligen kommer 
ett. 
 
Det har varit en hel del aktiviteter under tiden 
som gått sedan sist. Ni finner 
bilder/berättelser från några av dessa i detta 
nummer. 
 
Bland de viktigare uppgifterna för styrelsen 
just nu är att söka få kontaktpersoner på så 
många orter som möjligt. 
Vårt geografiska område är STORT och utan 
medhjälpare är det svårt att få en fungerande  
verksamhet. 
Om Du är intresserad av att bli en 
kontaktperson, hör av Dig till styrelsen.  
Vi väntar på Dig! 
(om Du tvekar, kontakta gärna någon av de  
kontaktpersoner vi har och fråga om vilka 
uppgifter de har) 
 
En sak till som är viktigt är valberedningen! 
Det är helt klart inte styrelsens område men 
vi har lovat Arnold Lagerfjärd att hjälpa till 
att efterlysa fler personer till denna.  
 
Om Du är intresserad; kontakta Arnold! 
(Du finner hans mailadress och telefon bland 
övriga funktionärer på sid. 12) 

Höstens aktiviteter har kommit igång och det 
har redan varit en kurs i Sattajärvi.  
En kurs kommer att starta i Nordmaling. 
 
En info-träff för kontaktpersonerna i det södra  
området är också på gång. 
 
Vill Du att vi ska besöka Din ort, hör av Dig 
till någon i styrelsen! 
 
Den tredje viktiga frågan är: 
Är Du intresserad av att bli redaktör eller 
ingå i ett redaktörsråd för DIS-Kontakten? 
Hör av Dig till styrelsen. 
 
Har Du något som Du vill ska läggas ut/länkas  
på vår hemsida? hör av Dig. 
Hör också gärna av Dig till styrelsen/kontakt- 
person med förslag och önskemål på aktivitet 
på Din ort. 
Det är Ni medlemmar som är föreningen, vi i 
styrelsen är bara Era redskap. 
 
Kanske ses vi i höst/vinter någonstans? 
 
Må väl och var rädda om Er 
Anna 
 
Ps. passar också på att skicka en hälsning till 
”enannanAnna”, 
Anna Söderström är nytillträdd ordf. för  
DIS-Mitt. Lycka till! 
 

 
 
 

Årsmötet 2007 hölls i Kalix.  
 
B-G Nilsson avtackas efter väl 
genomfört möte.  

 
Han höll därefter ett mycket intressant 
föredrag om sitt arbete med att forska i 
Kalix-trakten som resulterade i både 
CD-skiva och bok. 
Läs mera på sid. 9-11 
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 Macspalten 

Vackert Windows 
Med denna rubrik, kan man kanske locka även windows-användare att läsa denna spalt. 

 
Microsoft har släppt en ny version av Windows, döpt till Vista. 
I en test av det nya operativsystemet kan man läsa att det är ”vackert och ställer tuffa krav på datorn” 
– minst en gigabytes internminne rekommenderas och femton gigabytes på hårddisken. 
Vidare kan man konstatera att Windows fortsätter att ”låna och ta efter” bra Macintosh-funktioner. 
Bl. a. sökfunktionen, som gör det lätt att hitta ett dokument genom att skriva något  ord från texten. 
Apple införde detta för flera år sedan. 
En annan nyhet, som också är lånad från Mac-världen är små program som ligger i skärmens 
högersida och kan visa klocka, kalender, nyhetsrubriker, väderprognoser, etc. 
I Macintosh kallas denna finnes för widgets och i Vista för gadgets. 
”Och för Macanvändare känns flera nya finesser i mapphanteringen också bekanta” – konstateras i 
testet. 

 
 

Vi har tidigare i denna spalt presenterat och gjort en kort test och utvärdering av MacStamträd – vi har 
också visat programmet vid Släktforskardagarna i Stockholm i fjor.  
Några Mac-användare som testat programmet har hört av sig – man är förtjust i programmet som ”har 
den rätta Mac-känslan”, som någon uttryckte sig.  
Intresserade kan ladda hem en demoversion på http://www.onlymac.de.html/ . 
De som redan har programmet kan också där ladda hem den senaste uppdateringen. 
Det skulle vara intressant och veta hur många det är som använder programmet – och vad man tycker 
om det – har det ”den rätta Mac-känslan”, hör av er. 
 

 
Reunion-användarna tycks inte har några problem – det är tyst på den fronten. 
Programmet är lätt att använda och hantera och man är nöjd.  (forts) 
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Det som varit mest frekvent under år 2006 är överflyttning av forskningsuppgifter från äldre program 
och datorer till nyare utrustning och operativsystem.  

 
Det har vi under det gångna året ingående beskrivit i denna spalt – och tänker därför inte närmare gå in 
på det i dag.  

 

 
 

Hallå alla Disgen 4.5 fans!  
Under släktforskardagarna i Stockholm i fjol somras fick vi ett tips från Gunnar Flygh – han påstod att 
det gick att köra Disgen 4.5 i moderna Macintoshdatorer, som t.ex. Macintosh G 4 och iMac. 
Vi trodde det var ett skämt – men det har visat sig vara OK… 
Efter test i en Powerbook G 4 och i en iMac Blueberry, kan vi konstatera att det fungerar alldeles 
utomordentligt. Inga som helst problem, inte ens en gång vid start av programmet, som vi tidigare 
varit vana vid. 
I Powerbook G 4:an finns OS X10 och OS 9.2 och där kör vi naturligtvis DG 4.5-programmet i OS 
9.2. 
I iMacen finns OS X10 och en Basiliskil-emulator och OS 7.6, och där vi kör DG 4.5-programet i OS 
7.6. 
Vid installationen flyttades DG 4.5-programmet och flockfils-mappen med ett Mac-formaterat (Mac 
OS Extended) USB-minne, från en annan dator – och lades på hårddisken i respektive dator. 

 
Det går inte att skriva ut direkt från DG 4.5-programmet – men det går bra att skriva och spara 
utskrifter som Textfil, som konverteras till t.ex. AppleWorks 6 – där man sedan kan redigera texten 
och lägga in bilder och få fina utskrifter – både i Träd- Tabellform. 

 
Vi kan nu köra vårt älskade Disgen 4.5 – program jämsides med Reunion 8 och MacStamträd i de nya 
Macintoshdatorerna – de tre programmen kompletterar varandra.  
 
NU kan vi glädjas över att åter ha ett fungerande Disgenprogram för Macintosh! 
Disgen 4.5 håller verkligen måttet, trots att det har gått några år sedan det utvecklades – tack Arne 
Wallgren för ett bra program och ett tack också till Gunnar Flygh för tipset.  

 
(Om Disgen 4.5 går att köra i maskiner med Intel processor, ber vi att få återkomma till.) 

 
Helge Olsson 

Mac- o Reunion-fadder 

helge@dis-syd.se 
http://web.telia.com/~u41018040/ 
 
 
Denna Mac-spalt publiceras med tillstånd av Helge. Finns det någon bland våra medlemmar 
som använder Mac och vill dela med sig av ”tips/tricks” i kommande nummer av  
DIS-Kontakten? Hör gärna av Er./ Tack Helge för hjälpen, Anna. 
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Arkiv Digital, www.arkivdigital.se  erbjuder två olika sätt för leverans av sina digitala färgbilder. Dels 
genom leverans på CD-skivor, dels genom sin abonnemangstjänst AD OnLine där man får tillgång till 
hela bilddatabasen via Internet. 
Tjänsten gör det möjligt att få tillgång till hela Arkiv Digitals bilddatabas via Internet. 
Arkiv Digital har utvecklat en egen programvara AD OnLine som startar när man loggar in. AD 
OnLine är en enkel, funktionell och användarvänlig programvara där det är lätt att hitta vad man söker 
med många olika sökalternativ. En av fördelarna med AD OnLine är att man kan ha flera volymer 
öppna samtidigt och hoppa mellan volymerna (t ex husförhörslängd och födelsebok). 
 

  
Två ex från AD OnLine, deras bilder är i färg som gör läsningen mkt lättare. För mig, som har mina 
rötter i södra Sverige, så är Arkiv Digital ett självklart val! //Anna 

 
 

 
www.weblibris.se 
 
En utmanare på nätet. Har bra priser. 
Brukar ha kampanjer på olika 
”släktforskarpaket”. Snabba leveranser. 
/Anna 

Karl-Erik Gavelins böcker om 
Vilhelminaborna, två st., samt  
CD-skivan om Åseleborna finns att 
köpa hos Michael Gavelin. Telefon: 
0941-340 28 
eller mail m.gavelin@spray.se  
Böckerna spänner över tiden 1720-
1920 och CD:n 1674-1930. 
Pris 425: - för båda böckerna och för  
skivan: 200: -. Frakt tillkommer. 
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    ______________________________ 

   Här finns också lite för oss  
   släktforskare. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har nu startat upp Familjeband & 
Bygdeband, se mera om detta på  
deras hemsida, www.genline.se  
En annan nyhet är: Släktvis, en 
interaktiv kurs i släktforskning. 

DIS och Genealogiska Föreningen (GF) 
har inlett samarbete, läs mer på resp. 
hemsida. GF är en ”anrik” förening 
som har många olika samlingar. GF 
kommer att disponera två sidor i 
Diskulogen. 
 

Medarbetare sökes: 
 

Är det någon av våra medlemmar 
som vill hjälpa till som redaktör? 

eller ingå i ett redaktörsråd för att få 
till en bra medl.tidning. 

Ta kontakt med styrelsen. 
 

 www.nmt.net 
 
Nu finns det hopp även för oss som bor utanför tätorter 
och där det genom telias ledningar inte går att få något 
”bredbandsalternativ”! 
 
Jag har i två månader kört med NMT:s trådlösa alternativ. 
Så här långt är jag nöjd. Det är en otrolig skillnad mot det 
gamla modemet som har en teoretisk maximal fart på 56,2 
kbit/s.(testat, hos mig, genom TPTest aldrig över 30) 
Oftast har jag mkt högt värde i nedströms trafik, värdet för 
uppströms är än så länge lägre. 
Men efter kontakt med teknikerna hos NMT så har jag fått 
besked om att detta kommer att bli både bättre och 
stabilare efter nyår. Då släcks nämligen de sista 010-
numren för mobiltelefoner ner. Det enda som är negativt, 
än så länge, är att det är ganska väderkänsligt. T.ex. regn 
och dimma ger något lägre fart. 
 
Är det någon fler av Er medlemmar som använder NMT? 
Hör gärna av Dig med Dina erfarenheter. 
 
Återkommer med mera info/ ”testresultat” i nästa 
nummer. Då har förmodligen snön kommit så jag kan se 
vad den ev. ställer till/Anna 

ÄLVSBYNS 
forskarförening har nu 
startat upp sin hemsida 
http://byn.panatet.se/ 
 
Föreningen bildades 
augusti 2006 och har i 
dagsläget, sept. – 07, 
80 medlemmar. 
 

Comega Data 
www.comegadata.com 
är en ny positiv bekantskap!  
 
En mindre affär i Luleå men som 
har ett stort utbud till mkt bra 
priser. Grabbarna är också mkt 
kunniga/hjälpsamma. Besök gärna 
deras hemsida eller butik innan Du 
gör nästa inköp./A 
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DIS-Nords monter vid SFD i 
Stockholm i fjol. 
Vid detta tillfälle var både ordf. från 
KirunaForskarförening och från 
Gellivare släkt- och bygdeforskare på 
besök vid montern. 

Foto: Märit Inga 

              DIS-Nords affisch 
Vid släktforskardagarna i Halmstad deltog inte DIS-Nord med egen monter. Vi hade 
vår affisch uppsatt vid DIS kanslimonter som bemannades av Elisabeth och Gull-Britt. 
  
I Halmstad var utställningen till största delen i Folkets Hus, fyra våningar. Det var varmt, 
trångt, mycket att se och lyssna till men ”skôj va dé”  
Stämmomiddagen på lördag kväll var på Tylösand. Tyvärr kunde inte Per Gessle närvara , 
(han är delägare där) men Tomas Pettersson (känd bl.a. från Time-out) hade ett lysande 
uppträdande.  
Gunilla och undertecknad deltog vid stämman och ordf.konferansen. Mycket om turerna 
kring förbundet har Ni säkert läst/hört på annat håll så det går jag inte in på närmare här. 
Men om man nu ska tro på det som sades så ”ska det bli bättre”.  
En mkt viktig punkt är att förbundet måste byta lokal och en lokaliseringsgrupp har tillsatts. 
Nästa år är släktforskardagarna i Malmö, 29-31 augusti./A 

Foto: Anders Ellerstrand 
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Träffen i Sattajärvi 2007-05-29 
DIS-Nord fick förfrågan om vi kunde komma och berätta mer om DIS, DIS-Nord mm. 
Nils P berättade att han nyligen haft en grupp som gått kurs i släktforskning. 
Det var nu dags att titta på möjligheterna att börja lägga in sina uppgifter i något program. 
Gunilla, Kjell och jag åkte dit, laddade med datorer och pc-kanon, för att berätta och visa 
upp det vi hade och kunde. 
 
Vi möttes redan vid nerfarten till Nisses gård av ett gammalt strävsamt par, Herman och 
Laura, som Ni ser på omslaget. 
 
Det var ett mycket intresserat och härligt gäng som mötte oss i ”forskarstugan”. I våras har 
Nisse färdigställt ett stort rum i en uthuslänga som permanent forskarlokal dit han har 
skaffat både läsapparater och datorer. 
 
Dagen gick fort och det bestämdes att vi skulle återkomma i höst för en kurs i Disgen. 
Denna gick av stapeln 28-29/9 med Gunilla och Kjell. Har tyvärr inga bilder från denna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Önskar Er lycka till med alla projekt  
   som Ni har på gång! 
   (foto: Anna) 
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Årsmötet 2007 
 
I en region som DIS-Nord är det svårt att förlägga årsmöte centralt.  
Enligt Wikipedia så är vårt geografiska område: 151 466 km2.  Enligt samma källa så har vi: 
 
17 inv./km2 i Västerbotten 
7,3 inv./km2 i Norrbotten 
0,9 inv./km2 i Lappland (vi finns fast vi inte syns ) 
 
Vi valde första året att vara i Öjebyn, ganska precis mitten av verksamhetsområdet. Andra 
året var vi i Skellefteå, söderut, och i år var vi i Kalix, nordostlig riktning. 
Vår tanke är att försöka ambulera runt så att Ni medlemmar någon gång har chansen att få 
nära till mötet. 
 
B-G Nilsson var i år årsmötesordförande och utförde detta med glans. Han berättade också 
mkt inspirerande om sin forskning och resultatet av detta. 
Det var tyvärr inte så många medlemmar på plats och detta resulterade bl.a. i att det var svårt 
att få ledamöter till valberedningen. Arnold Lagerfjärd anmälde sig då frivilligt med tillägget 
att han inte vill vara sammankallande. Avgående valberedning och nya styrelsen lovade att 
hjälpa till att söka fler till valberedningen och att den avgående kunde bistå vid behov. 
       

 + några till som hamnade utanför bild.(foto: Gunilla) 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE (utdrag) 

Styrelsens sammansättning  

 
2006-01-01 – 2006-02-11                                  
V ordf. Åke Westring  Skellefteå 
Sekr. Anna Lövgren  Jokkmokk 
Kassör Rolf Stenlund  Boden 
Utb-ansv Kjell Westerberg Luleå 
Ledamot Bo Nilsson  Bjurholm 
 
2006-02-11 – 2006-12-31 
Ordf. Anna Lövgren  Jokkmokk 
V ordf. Åke Westring  Skellefteå 
Sekr. Charina Qvarfordt Hemmingsmark avg. 06-05-30 p.g.a. privata ors.  
Kassör Rolf Stenlund  Boden 
Utb-ansv Kjell Westerberg Luleå 
Ledamot Stefan Wennberg Seskarö 
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Ersättare och kontaktpersoner fram till årsmötet 2006-02-11 
Kurt Andersson  Holmsund 
Bernth Edman  Lycksele 
Märit Inga  Gällivare 
Sören Lejonclou  Övertorneå 
 
2006-02-11 – 2006-12-31 
Bernth Edman  Lycksele 
På årsmötet beslutades att valberedningen tillsammans med styrelsen söker ytterligare tre ersättare. 
 
Webbansvarig under perioden 
Stefan Wennberg  Seskarö 
 
Revisor 
Lennart Weiborn  Roknäs 
Ersättare Curt Nilsson Holmsund 
 
Valberedning fram till årsmötet 2006-02-11 
Gunilla Kassberg  Boden, sammankallande 
Sigurd Nygren  Umeå 
Henry Larsson  Öjebyn 
 
2006-02-11 – 2006-12-31 
Gunilla Kassberg  Boden, sammankallande 
Sigurd Nygren  Umeå 
Lennart Andersson  Skellefteå 
Lars Norberg  Skellefteå, ersättare 
DIS-Nord, den nordligaste regionföreningen i DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, har under 
året haft ett sammanträde med gamla styrelsen och fyra sammanträden varav ett tvådagars kombinerat 
styrelse-/arbetsmöte med nya styrelsen. 
Vid årets slut hade föreningen 316 medlemmar. 
 
Föreningens verksamhet mm 
Under upparbetningen av föreningens verksamhet insåg styrelsen att indelningen i fyra sektioner skapade 
för stora geografiska områden. 
Styrelsen beslutade då att söka kontaktpersoner på alla större orter i stället. På mycket stora orter kan 
uppdraget delas mellan flera personer. 
Kontaktpersonernas uppgift är i första hand att: 
* vara styrelsens förlängda arm på orten 
* svara på medlemmars frågor eller slussa medlem till rätt ställe/person för att få svar på frågan 
* ta emot förslag från medlemmar om önskade aktiviteter/kurser på sin ort 
* vara behjälpliga att boka lämplig lokal och införskaffa fika vid träffar/kurser 
* vara behjälpliga med att, vid behov, sätta upp affischer på resp. ort 
 
DIS-Nord hade vid årsskiftet 2006-2007 tio kontaktpersoner. 
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Föreningen har under året, i samarbete med lokala släktforskarföreningar, deltagit i ett antal träffar. 
* 24/4 i Norsjö 
* 26/4 i Umeå 
* 26/4 i Vilhelmina 
* 27/4 i Robertsfors 
*   8/5 i Skellefteå 
  
Föreningen deltog även, på inbjudan av släktforskarföreningen i Piteå, vid kyrkbymarknaden i Öjebyn. 
 
Under våren genomförde Genline sin ”Grand Tour” i DIS-Nords område. Resan norrut gick längs E4:an 
och återresan söderut längs E45:an. Det var i huvudsak vid biblioteken husbilen gjorde sina stopp. Vid de 
flesta stoppen så deltog någon funktionär från DIS-Nord. Även i media blev några av ”stoppen” omskrivna. 
18 st. orter inom DIS-Nords verksamhetsområde besöktes. 
 
Föreningen var också representerad vid Släktforskardagarna i Stockholm i augusti. 
Vi satsade där på att i vår monter presentera alla släktforskarföreningar inom vårt område utom två som 
avböjt att delta. Släktforskarföreningarna hade skickat med material som de ville att vi skulle visa upp för 
deras räkning. Det var både böcker, CD-skivor och kompendium av olika slag. 
Det var stor tillströmning till vår monter och många frågor om både DIS-Nord och de olika föreningarna 
och deras material. 
Vid förfrågningar visades även hur man lägger in kartan för Norrland. DIS-Nord hade fem representanter på 
plats. 
 
I september var DIS-Nord inbjudna att delta med representanter vid DIS-Mitts funktionärsutbildnig i 
Bredsand, utanför Sundsvall. 
Från föreningen deltog Gunilla Kassberg, Kjell Westerberg och DIS fadder Margareta Gerlach. 
 
Vid rallarfesten i Kiruna deltog DIS-Nord den 3-4/11 i samarbete med Kiruna Forskarförening. 
 
I Skellefteå och Lycksele har det hållits månadsvisa träffar. Under året har även Älvsbyn och Boden startat 
återkommande möten/träffar. 
 
Föreningen har genom sin utb. ledare Kjell Westerberg tagit fram kursmaterial, ”Disgen – första kurs”, som 
nu finns till försäljning. 
I Älvsbyn har en kurs genomförts med detta material. I Haparanda har också en kurs genomförts under 
ledning av funktionär från DIS-Nord. 
 
Föreningen har tagit fram en folder som presenterar DIS-Nord, dess verksamhet och funktionärer. 
Föreningen har vid många lokala träffar deltagit och berättat om DIS-Nord. Vi anser att föreningen har 
etablerat ett gott samarbete med de flesta släktforskarföreningar och bibliotek samt Indiko i Umeå. 
****************** 
 
Om Du vill ha utförligare uppgifter kontakta styrelsen så skickar vi detta.  
(gäller medlem i DIS-Nord) 
 
 
Var ska vi hålla årsmötet 2008? Önskemål/förslag mottages. Styrelsen har pratat om 
att vi då ska fara till södra Lappland, förslagsvis Lycksele. 
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ordf. Anna Lövgren, Jokkmokk,  
0971-370 41 dis-nord.anna*telia.com 
 
v.ordf. Åke Westring, Skellefteå,  
0910-70 15 09 ake.westring*telia.com 
 
sekr. Gunilla Kassberg, Boden  
0921-109 58 gunilla.kassberg*telia.com 
 
kassör Rolf Stenlund, Boden  
0921-526 75 rolf.stenlund.39*telia.com 
 
utb.ansv. Kjell Westerberg, Luleå  
0920-26 83 89 kjell.westerberg*bredband.net 
 
ledamot Stefan Wennberg, Seskarö  
0922-613 15 0922.61315*telia.com 
 
ersättare 
Ulf Nevell, Boden,   
0921-656 01 ulf.nevell*egonet.se 
 
Bernth Edman, Lycksele  
0950-667 79 bernth2*spray.se 
 
revisor 
Lennart Weiborn, Roknäs,  
0911-24 00 22 lennart.weiborn*grans.naturbruksgymn.se 
revisorersättare 
Curt Nilsson, Holmsund,  
090-14 96 65 curt.nilsson*holmsund.nu 
 
valberedning 
Arnold Lagerfjärd, Boden  
0921-137 50 arnlag*hotmail.com 
 
Faddrar inom vårt verksamhetsområde: 
 
Sigurd Nygren, Umeå 
090-18 64 87 sigurd.nygren*ersboda.ac 
 
Laila Larsson, Ersmark 
0910-72 00 41 laila.tuva*telia.com 
 
Byt ut * mot @ vid mailkontakt!  

 
 

Styrelse och funktionärer: 
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Kontaktpersoner: 
 
Holmsund/Obbola Kurt Andersson ka*qhurt.com 
Lycksele  Bernth Edman bernth2*spray.se 
Nordmaling  Anne-Britt Björklund ab.bjorklund*telia.com 
  Ketty Sjöström ketty44*telia.com 
Norsjö  Anna Andersson hultanna48*hotmail.com 
Robertsfors  Vivianne Bäckström vbm*robertsfors.se 
Skellefteå  Lennart Andersson lennart.andersson*fagotten.ac 
Vilhelmina  Ingemar Nilsson inge*vilhelmina.se 
Vindeln  Anders Eriksson info*lmtnordic.se 
Boden  Ulf Nevell  ulf.nevell*egonet.se 
Karungi  Rolf Fräki  rolffraki*hotmail.com 
Sattajärvi  Nils Palovaara tfn: 0978-600 45 
Älvsbyn  Gun Jonsson  gunmjons*spray.se 
 
Byt ut * mot @ vid mailkontakt! 
 
Ovanstående kontaktpersoner är styrelsens förlängda arm i vårt verksamhetsområde.  
De kan kanske på ort och ställe svara på Dina frågor och/eller slussa Dig till rätt 
"område" för Dina frågor.  
De tar också gärna emot förslag/önskemål från Dig om olika aktiviteter som t.ex. 
kurser och träffar på Din ort.  
Listan på kontaktpersoner kommer att utökas allteftersom. 
  
Kanske Du är intresserad av att vara kontaktperson på Din ort? Du behövs! 
På större orter kan gärna flera personer dela på ”jobbet”. 
Hör gärna av Dig till styrelsen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! 
Det finns nu en uppdatering av Disgen för Dig 

som använder Vista. 
Se mer om detta på DIS hemsida www.dis.se 
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I slutet av maj hade vi en träff i Lycksele med kontaktpersonerna i ”västra delen”. Det var 
ett givande möte där vi bollade idéer och uppslag inför kommande träffar med Er 
medlemmar. Efter detta så hade vi en kort träff med medlemmar från närområdet. Tyvärr så 
var många från Lycksele på annan resa.  
Vi beslutade att återkomma i höst, då i samverkan med Lyckselebygdens 
Släktforskarförening, datum kommer att meddelas i kalendariet på vår hemsida. 
Vi fick som avrundning på kvällen en snabbvisit i deras forskarlokal. 
 

     
 

   
 

 Gunilla höll i kameran denna kväll 
 

Alltid lär man sig något nytt! 
Att fyrlingar föds är mkt ovanligt. Har tidigare inte 

vetat om att även en samekvinna fött detta. Trillingar 
vet jag att en sametjej fick på 70-talet. 

 
Fick en länk från Norge där man kan läsa om ”En 

firlingfødsel” 
 

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp
_SEKS_ID=1082627 
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Några bilder från träffen i Umeå som verkar ha slagit alla publikrekord.  
Hela 79 st. kunde räknas in enligt Sigurd N som skötte gästbok och räkning. 
Även för oss i DIS-Nord var detta en minnesrik kväll. 
Träffen i Umeå genomfördes i samarbete med Södra Västerbottens Släktforskare 
 
 
 
 
 
     Tack vare Ronnys rutin så  
     räckte fikat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto: Gunilla K 
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Kvällen efter Umeå så var Gunilla och Anna på en ny träff.  
Denna gång i samverkan med Bygdeå - Nysätra Släktforskarförening  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Gunilla K 

Forska på Nordkalotten 
För dig som forskar på Nordkalotten ger detta en pluskänsla. 

Går in på www.overtornea.se 
Länka till Kultur och Fritid 
Länka vidare till Bibliotek 

Och vidare till Nordkalottenbiblioteket 
Och slutligen till ”Släktforskning” 

Håll till godo. 
(detta tips har jag fått av Kent A i Gbg/A) 
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Vad vill Ni att medlemstidningen skall innehålla? 
Ska vi införa efterlysningar? 

Ska vi redovisa alla nya medlemmar som tillkommit? 
Ska vi ?? 

 
Hör gärna av Dig med önskemål/förslag 

 
 

 
 

Den 25/10 kommer Anders T, från Krigsarkivet, till Sorsele bibliotek med sitt spännande 
föredrag. Läs mer på 

http://www.sorsele.se/default.asp?oewCmd=3&id=4119&archiveid=242&pageid=3143 
 

Arkivens Dag infaller i år den 10/11.  
Kanske Du kan skicka in någon bild/text från något av alla evenemang som kommer att bli? 

 
 
 

 
 

Innan Du lägger undan/stänger ned DIS-Kontakten: 
 

Glöm inte att kontakta styrelsen/valberedningen om Du vill bli medhjälpare  
på någon av de sysslor vi efterlyser. 

Glöm inte att skicka in någon artikel/bild som Du vill delge oss andra. 
Glöm inte att komma med önskemål/förslag både vad det gäller tidningen och träffar/kurser. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ansvarig utgivare: Ordf. 
 


