DIS-Steinkjer
- Hvem er vi? –
DIS-Steinkjer er en av 4 underavdelinger av DISNord-Trøndelag. Laget har knapt 80 medlemmer, fra
Flatanger i nord til Inderøy i sør. En 12-15 stykker
møter vanligvis på de månedlige arrangementene.

- Hvor er vi? Vi holder hus på Steinkjer Bibliotek, i lokalhistorierommet i 1. etg. Her har vi enkel tilgang på trådløst
internett, bygdebøker og annet slektshistorisk
materiale. Biblioteket ligger i Dampsaga Kulturhus, i

Bogavn. 10. Hvis du kjører E6 fra sør tar du til venstre i første rundkjøring etter å ha
krysset elva. Om du kommer E6 fra nord tar du til høyre i andre rundkjøring etter å ha
kommet ut av tunnellen. Deretter første inn til venstre. Det er parkering både til høyre og
venstre når man kommer inn på området.

- Hva gjør vi? DIS-Steinkjer har møte kl.18:00 første torsdag i måneden i perioden september – mai (så
sant datoen ikke er en ”rød” dag). Alle er velkommen, både medlemmer og mulige fremtidige medlemmer. Møtene varer rundt to timer, og har gjerne litt program i starten. Det kan
være et foredrag relatert til slektsforskning eller demonstrasjon av kildesøk på nettet etc.
Etter det, går praten gjerne fritt over en kopp kaffe, og man kan få/gi hjelp med bruk av PC
og weben i slektsforskningen. Har man en bærbar PC en bruker til slektsforskningen, er
det sterkt å anbefale å ta den med. Det er som sagt tilgang til trådløs nett i lokalet.
DIS-Steinkjer er aktivt med på gravminneregistrering, dvs en del medlemmer er ute på
kirkegårdene i nedslagsfeltet til lokallaget og tar bilder av alle gravsteiner, og knytter disse
opp mot databaser over gravene som vi får fra kirken. Dette blir så lagt til DIS’ store base
”Gravminner” (se www.disnorge.no/gravminner) til glede for alle slektsgranskere.
Ta gjerne direkte kontakt med DIS-Steinkjer på e-post: disnt.steinkjer at gmail.com

