DIS-Gauldal
Årsmelding 2014
Dette lokale lokallaget ledes av en trio som deler på oppgavene: Dagfinn Refseth, Gerd
Stenbro Loe og Sverre Tangstad. Møtene avholdes i Aktiviteten, Støren Alderspensjonat,
tredje tirsdag i måneden fra 18.30 til ca. 21.00. På hvert møte er det innlagt pause med kaffe
og noe å bite i, og i disse pausene går praten livlig om dagens tema, slektsfaglige problemer
og artige historier fra egen slektsforskning.
«Kontingenten» består i at hver betaler 50 kroner på hvert møte til dekning av kaffe, husleie
og leie av nødvendig utstyr. For øvrig samarbeider vi med og får vi en viss økonomisk støtte
fra Støren Museum og Historielag.
Lokallaget har hatt bra aktivitet i 2014, med 7 medlemsmøter (som for øvrig er åpne for alle
interesserte). Antall fremmøtte har variert, med en «hard kjerne» på 8-10 personer, men med
en viss økning i antallet de siste møtene. En del nye ansikter har altså dukket opp. Vi har 23
personer på adresselisten for innkalling til møter, i tillegg annonseres møtene på lokale
grupper på Facebook.
Lørdag 15. november hadde vi en stand på Domussenteret på Støren hvor vi i løpet av tre
timer fikk flere interesserte i tale, fortalte om DIS og delte ut brosjyrer.
Møter:
Tirsdag 21. januar 2014. Tema: Gotisk skrift v/Dagfinn Refseth. En kort innføring i bokstaver
og skrift med eksempler fra lærebok, kirkebok fra 1737 og et lokalt skjøte fra 1847.
Tirsdag 18. februar 2014. Arbeidsmøte. Arbeid med egne data og trening i å tyde håndskrevne
kilder som finnes på nettet.
Tirsdag 18. mars 2014. Tema: Skanning og bildebehandling v/Ragnar Wisløff. Demonstrasjon
av skanning av bilder og bildebehandling i programmet Picasa.
Tirsdag 22. april 2014. Arbeidsmøte. Oppfølging av temaet fra forrige møte.
Tirsdag 16. september 2014. Tema: Generell databehandling inkl. lagring og gjenfinning av
data, sikkerhetskopiering og søketeknikker v/Dagfinn Refseth. Tekniske problemer førte
dessverre til litt amputert program.
Tirsdag 21. oktober 2014. Tema: Digitalarkivet v/Finn Karlsen. Hvilke kilder finnes, og
hvordan kan vi finne frem? Nyttig informasjon om søketeknikker.
Tirsdag 18. november 2014. Tema: Utvandring til Amerika v/Arnold Bakken. Han holdt et
interessant og underholdende foredrag om utvandring fra Norge generelt og med lokale
eksempler.
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