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Referat fra "Kursus i ajourføring af Slægtsbogen på hjemmesiden" 
afholdt d. 19. september 2009 kl. 10-16 på 

Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg 
 
 
Mødedeltagere: 
 

Ane Anenummer Navn 
1 I.B.2.b. Anni Krarup Gori 
1 I.B.2.b. (g.m.) Bent 
4 IV.C.2.a. Jane Steg 
6 VI.D.2.a. Per Lyngberg 
7 VII.C.1. Brian Pedersen 
7 VII.C.1.d.1)  (g.m.) Claus Leopold (ref.) 
7 VII.C.6.e.3 Helene Jensen 
7 VII.C.6.e.4) Henrik Jensen 
7 VII.C.6.e.4) (l.s.m.) Pernille Høper 
7 VII.C.6.h. Jens Ditlev Pedersen 
8 VIII.G.1.a. Erna Stubberup 
8 VIII.G.1.a.2) Ulla Stubberup 

 
Per Lyngberg, som er lærer på skolen, havde reserveret computerrummet med 25 Pc'er, som var 
koblet på skolens netværk som 'tynde klienter'. 
 
Dagsorden: 
 
1. Luksus morgenmad i lærerrummet. 
2. Erik Steg udleverede "Brugerhåndbog til Slægtsbogen" med eksempler på storskærm. Her er 

nogle enkelte særlige ting. 
2.1. LOG IND: I Hjælp kan man se, hvilke problemer der kan opstå. Ved første log ind bruges 

Kodeord: 1234. Der efter skal man ændre sit Kodeord til sit eget i 'Vedligehold brugerpro-
fil'. Hvis man har glemt sit Kodeord, kan man få tilsendt på sin mail. Hvis man har ændret 
sin E-mail adresse skal man starte som ny bruger. 

2.2. Inde i Slægtsbogen, kan man vise liste over alle personer i alle aner eller kun for hver enkelt 
ane. Nyhed: Når man har dannet en ny person/ændret i en person kommer man nu tilbage til 
listen, der nu er high-lighted. 

2.3. Der kan indlægges 4 billeder. De 2 øverste er max. 250 pixels i bredden og de 2 nederste er 
max. 1024 pixels. Der kan indlægges tekst under billederne. Billeder kan behandles (for-
mindskes) i programmet IrfanView, hvorefter de gemmes midlertidigt. Derefter hentes de 
ind i bogen. 

2.4. Tekst 1: Første ægtefæller/samlevere skal stå i tekst 1. Aktuelle ægtefælle/samlever skal stå 
i tekst 2: Husk blank linie efter hovedpersonens oplysninger. 

3. Vi gik herefter i gang med øvelser og faktiske rettelser. Erik viste eksempler i ane VI. Små be-
mærkninger:  
3.1. Brug TAB-tast til at skifte til næste felt.  
3.2. Brug CTRL+C til at kopiere valgt tekst/billede og CTRL+V til at indsætte igen.  
3.3. Billeder sættes ind ved at trykke på Gennemse og derefter på Upload. 

4. 13:30-14:30 var der frokost på Cafe Visa i Kennedy Arkaden. 
5. Derefter arbejdede vi videre, og henad 17-tiden kørte vi hjem. 
  


