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Dette er en ommer.
I sidste nyhedsbrev bragte vi denne artikel af Loa Nielsen:

Hvem forsker hvad i vores forening?
Vi forsøger nu at lave en oversigt over hvem der
forsker hvor i vores forening. Materialet vil blive
indtastet i Excel, men kan afleveres på adskillelige
måder (eksempel på notering er vedhæftet dette
nyhedsbrev):
1) Print skemaet, som er vedhæftet dette
nyhedsbrev (evt. i flere eksemplarer) og notér
informationerne i hånden.
2) Indtast informationerne elektronisk i den
vedhæftede fil.
3) Print en liste over stednavne eller anenavne - alt
efter hvad der er mest interessant for dine aner - fra dit
slægtsforskningsprogram.
4) En helt fjerde måde...?

Skemaet afleveres til en fra bestyrelsen eller sendes
elektronisk til Loa, se under bestyrelsen
Det skulle gerne resultere i en masse informationer,
som er tastet ind i et ark tilsvarende det vedhæftede, så
man kan sortere efter eksempelvis sogn og se om der
er andre med aner i samme områder. Alternativt kan
man sortere efter anenavn og se om der nogen
'træffere' her.
Hvis nogen er interesseret i en introduktion til Excel
kan man kontakte mig på en af medlemsaftenerne.
Mvh. Loa

_______________________________________________________________________________________________

Som det kunne bemærkes, medfulgte der ikke noget
skema. Det rådes der hermed bod på.
Jeg kan tænke mig, at du sletter Loas eksempler og
udfylder dit eget skema. Husk at bruge ”Gem som” og
giv filen et andet navn, f.eks. dit eget og send det til
Loa.

Hvis du har problemer med at åbne Exel, så send en
mail til mig, så får du den i pdf., lige til at åbne i
AcrobatReader.
Martin Henriksen.
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