Workshop

Efterskolen ligger nord for Dejbjerg mod Uglbjerg og Lem

på Dejbjerglund Efterskole
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900 Skjern
(kort på bagsiden)

Instruktører:
Per Laugesen
Jørgen Ladegaard
Hans Toudal

Lørdag den 08. marts 2014
Kl. 10.00 til ca. 16.00
Arrangør:
Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
i samarbejde med aftenskolerne i Nordvestjylland.

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening
inviterer til BK-workshop
for alle interesserede.
Vi fortsætter vore tidligere arrangementer omkring Brother´s
Keeper slægtsforskningsprogrammet.

TILMELDING til:

Hans Toudal på mail: hans@toudal.dk
eller telefon 97423140 – mobil 26297467
Senest fredag 21. feb. 2014.
Maksimum deltagerantal 30 i alt for begge kurser.

Dagen udbydes med 2 kurser, hvor der er et for begyndere,
der henvender sig til forholdsvis nye brugere eller dem der gerne vil have det grundlæggende genopfrisket.
Det andet er for brugere med noget kendskab til programmet,
erhvervet ved at have arbejdet en del med det, eller have
genopfrisket de mange muligheder. De seneste opdateringer
siden sidste kursus vil blive gennemgået.
Kurserne kører sideløbende.
Forhåbentlig en dag hvor vi kan få svar på mange af de
spørgsmål, vi ind imellem løber ind i. Håber i kan tage hjem
med endnu mere viden.
Arrangementet er henlagt til Dejbjerglund Efterskole, mellem
Skjern og Ringkøbing, som velvilligt vil tage imod os med hensyn til undervisningsfaciliteter og forplejning.
Dagens instruktører vil være bestyrelsesmedlemmer fra Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening.
Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål, så vi alle kan få
glæde af brugernes oplevelser og erfaringer.
Brugermanual er udsolgt p.t., men vi har ældre udgaver liggende, der kan erhverves for 50 kr.
Egen computer medbringes, ligesom egne data kan medbringes på USB-stik. Seneste opdatering kan installeres samme
dag. Husk forlængerledning.

Prisen er kr. 200,00 incl. kaffe ved ankomst, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer betales derudover.

Program: Begyndere
Opsætning og installation
Klargøring af program
Personregistrering
Kilder, vidner, noter
Fri spørgetid

Program: Fortsættere
Udskrifter og tekstbehandling
Danne egne udskrifter
Biografier og indhold
Import og eksport af data (gedcom)
Billeder (størrelse og placering)
Nye funktioner
Fri spørgetid

Endelig program og deltagerliste udsendes som mail.

