SLÄKTFORSKNINGENS DAG
Det finns ett behov att lyfta fram släktforskningen på den egna dagen.
Därför har den tredje lördagen i mars utsetts till Släktforskningens dag.
DIS-MITT, Medelpads Hembygdsförbund, Släktföreningen Huss och Midälva Genealogiska
Förening genomför därför detta år ett arrangemang på Ålsta Folkhögskola i Fränsta den dagen.

Programpunkterna är följande.


Temat för Släktforskningens dag är i år Sjöfolk och där kommer att behandlas landskapets
superexempel sjörövaren Lambert. Denne efterlämnade 36 tunnor guld och släktingarna har
försökt att åtminstone under de senaste 100 åren komma åt de efterlämnade pengarna som
ska finnas i Nederländerna.



Landskapets Släktforskarföreningar får presentera sig.



DNA-tekniken med fokusering på västra Medelpad där många är släkt med kyrkoherde
Martinus Laurentii från Torps socken. De flesta kommer med på matchningslistan.



Hembygdslitteratur och tillgängliggörande av annat material som ett resultat från Ånge
Kommuns kulturarvsverksamhet i Fränsta. Det immateriella kulturarvet kan nu göras
tillgängligt på bygdeband, länsportalen.



Föreningen DIS har tagit fram en modell för egenkontroll av släktdata, Open RGD.
Disbytombudet kommer att visa exempel på hur det kan gå till.



Det kommer också att presenteras hembygdsforskning, främst kartforskning omkring
de gårdar som Huss Släkten bott på.

Arrangemanget startar klockan 09:00 lördag den 18 mars och avslutas klockan 15:30.
Hålltider för dagen blir enligt följande:
09:00 - 09:15 Välkomstfika med smörgås
09:15 - 09:30 Inledning av Margareta Johansson, ordförande i Medelpads HBF & vice ordförande i Sveriges HBF
Samt presentation av föredragshållare
09:30 - 09:45 Information om föreningen Midälva Genealogiska Förening med Robert Hammarstedt, ordförande i MGF
09:45 - 10:45 Hur forska med DNA med tyngdpunkten på Y-DNA och tänkbar användning i västra Medelpad med
Annika Lindqvist, DNA-expert och allmän expert inom släktforskning
10:45 - 11:00 Bensträckare med möjlighet till DNA topsning
11:00 - 11:30 Släktföreningen Huss och nytt om sjörövaren Lambert med Jan Söderström, ordförande Släktföreningen Huss
11:30 - 12:00 Tillgängliggörande av lokalhistoriskt material med Karl-Ingvar Ångström, DIS styrelse & MHBF styrelse
12:00 - 13:00 LUNCH
13:00 - 13:15 Information om föreningen DIS med Rolf Lusth, ordförande DIS-MITT
13:15 - 14:15 Egenkontroll av släktdata med hjälp av DIS Open RGD "Släkttrim" med Bernth Lindfors, Disbytombud i DIS
14:15 - 14:30 Bensträckare med möjlighet att få hjälp med utdrag till DISBYT
14:30 - 15:00 Gårdsforskning genom användning av kartor och annat material med Karl-Ingvar Ångström
15:00 - 15:15 Slutord och om en eventuell fortsättning avseende Huss Släkten med Jan Söderström och
någon från Folkhögskolan
15:15 - 15:30 Avslutningsfika med kaka

Förtäring under dagen kostar 100 kr och betalas direkt vid ankomsten till Ålsta.
Den som vill köpa testkitt för DNA måste ha med sig ett bankkort som tillåter internetbetalning.
Anmälan till arrangemanget önskas om möjligt senast torsdag 16 mars.
Görs till Rolf Lusth telefon 070 – 680 69 83.

