HÖSTENS PROGRAM 2022
RESA TILL SUNDALS RYR LÖRDAG 17 SEPTEMBER
Se bifogat separat program för resan. Anmälan senast 15 september till
ingela.gerden@hotmail.se

Workshop –
Forskning i
arkivet
klockan 17–20

WORKSHOPS: DNA I SLÄKTFORSKNINGEN
1. DNA för nybörjare lördag 22 oktober kl 9-13
OBS lokalbyte: Storgatan 13, Mellerud (kommunens lokaler Erikstad och
Grinstad)

Medlemmar kan komma
och forska i arkivet,
diskutera sin forskning
med andra, få hjälp om
man kört fast och så
vidare.

Denna workshop är för dig som redan tagit ditt test och inte riktigt vet vad du
ska göra med resultatet. Anna-Lena Hultman visar grundläggande funktioner
hos testföretagen Myheritage och FamilyTree DNA. Efter genomgången finns
det tid att jobba med sina egna resultat med hjälp av Anna-Lena och
funktionärer.

Ibland bjuds det också på
en särskild programpunkt på cirka 30-45
minuter som är valfritt
att delta i.

Du som deltar ska ha tagit ett DNA-test och fått resultat. Till workshopen tar
du med egen dator samt inloggningsuppgifter till testföretaget. Du bör även
ha släktforskat ett par tre generationer bakåt så att grunden för ett släktträd
finns. Bra också om du har skapat en GEDCOM-fil från ditt släktforskningsprogram för släktträdet som kan läggas upp på din resultatsida.

Tisdag 13/9
Håkan Hultman visar
filmen ”Prins Vilhelms
resa på Dal” från 1944
Värdar: Ingela H. Gerdén
och Susanne Sambia
Tisdag 11/10
Håkan Hultman berättar
på tema: ”Så gör du en
släktbok”
Värdar: Inger Åfoss och
Susanne Sambia
Tisdag 8/11
Säsongsavslutning och
uppföljning på tema: ”Så
gör du en släktbok”

2. DNA-painter och haplogrupper lördag 12 november kl 9-13
Plats: Dalslandsrummet, Storgatan 14, Mellerud
Denna workshop är för dig som är nyfiken på verktyget DNA-painter men inte
vågat testa ännu. Thomas Hesselroth guidar dig igenom kromosommålningen
under första delen av dagen. Under andra delen berättar Thomas om
haplogrupper för Y-DNA och mt-DNA som hjälper oss att kartlägga de djupare
linjerna av vårt historiska DNA.
För att kunna använda DNA-painter så måste testföretaget ha en så kallad
kromosomvisare exempelvis Myheritage eller FamilyTree DNA. För dig som
har testat Y-DNA och mt-DNA finns också möjlighet att få hjälp till att förstå
resultatet.
Kostnad: 350 kr/workshop
Anmälan via e-post: info@dahlrot.se
Senast 14 oktober för deltagande i workshop nr 1 den 22 oktober
Senast 4 november för deltagande i workshop nr 2 den 12 november

Värdar: Monica Koch och
Ingvar Lisius

Information: Susanne Sambia 070-221 6356

Fika: 30 kr.

Med reservation för eventuella ändringar! Se www.dahlrot.se!

