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Nyhetsbrev nr 3 2010

Gå in på www.ssgf.org eller Rötters kalendarium www.genealogi.se för att få
information om t.ex. nytillkomna eller ändrade program.
Onsdagen den 17 mars – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg) eller 070-289 03 20..
Lördagen den 20 mars – Årsmöte och Släktforskningens dag på Stockholms stadsarkiv
SSGFs årsmöte klockan 10.15
Dagordningen finns i Anropet 2010 nr 1.
Släktforskningens Dag, 11.00-15.00
Ta med vänner och bekanta och låt dem med hjälp av dig och våra medarbetare se hur man kan släktforska. Vi visar stadsarkivets alla möjligheter till
släktforskning och tillfälle ges att prova de hjälpmedel som finns via datorerna. Försäljning av böcker och cd sker vid våra bokbord. I anslutning till
kaffeautomaten säljer vi ost- och skinkmackor. Johan Nordinge berättar om
de kartor och ritningar som finns hos Stadsarkivet. Det blir alltså främst
fokus på Stockholms stad men också vilka typer av kartor och ritningar som
kan finnas för övriga delar av Stockholms län med omnejd.
Torsdagen den 25 mars – Temakväll på stadsarkivet, 18.00-20.00
Anbyten i Västmanland
Under ledning av Tord Påhlman och Ulf Berggren kan deltagarna berätta
om sina släktförbindelser i landskapet Västmanland och kanske få kontakt
med någon av de andra deltagarna. Frågor om Nora (bergslag) besvaras efter bästa förmåga av Tord Påhlman, som har med sig en del Nora-litteratur.
Ange vid anmälan dina socknar och efternamn så kan vi göra en deltagarförteckning med intresseområden.
Anmäl senast den 18 mars till Tord Påhlman info@ssgf.org eller
08-97 61 82
Onsdagen den 31 mars – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
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Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg). 070-289 03 20
Onsdagen den 7 april – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00-16.00
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen” intill forskarsalen. Ställ frågor – få svar och tips. Diskutera och byt erfarenheter om
släktforskning i hela Sverige under ledning av Chris Henning. Ingen anmälan behövs.
Onsdagen den 14 april – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg).
Torsdagen den 15 april – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas i Ståndaren för att diskutera, ge varandra tips och råd samt sporra
varandra till vidare forskning. Vi talar om och visar hur man kan använda cd
och internet i sökandet.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Torsdagen den 22 april – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Kartor och ritningar
Stadsarkivets personal berättar om och visar kartor och ritningar.
Anmäl till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).
Onsdagen den 28 april – Forskning i Arninge, 16.00-19.30
På Riksarkivets depå i Arninge, Mätslingan 17, kan du få hjälp att komma
vidare i din forskning, t.ex. med att hitta rätt källa, läsa gamla handstilar
eller tolka innebörden i en text. För 50 kronor är du garanterad en plats.
Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista
C till hållplatsen Måttbandsvägen.
Boka på formuläret på vår hemsida eller via Marianne Thenór, marianne.thenor@btf.se, 08-27 35 33 (kväll/helg) eller 070-289 03 20.
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Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Onsdagen den 24 mars – Möteslokalen, 19.00-21.00
Livet på 1800-talet
Ingeborg Borgenstierna, f.d. intendent vid Nordiska Museet, berättar hur
man levde förr.
Onsdagen den 21 april – Studiebesök kl 16.00-17.00
Långholmens fängelse
Följ med på en minst sagt fängslande rundvandring på Långholmen. Hör
och se om den forna malmgården som blev Stockholms första spinnhus, hur
ön utvecklas till att bli landets största och kanske mest kända fängelse. Du
besöker museet och utställningen Från Brott till Boja, där du med egen guide får berättat hur det hårda fängelselivet tedde sig. Bellman, L.O. Smith,
Bildsköne Bengtsson, A. Nobel och andra mer eller mindre kända profiler
dyker upp under resans gång. Du har möjlighet att gå in i en autentisk cell,
men vi avslutar det hela i frihet i Rastgården, den enda i sitt slag som finns
bevarad.
Avgift: 25 kronor
Föranmälan krävs.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09
och Ulla Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180, Vällingby.

Solnagruppen
Tisdagen den 20 april – Möteslokalen, 19.00-21.00
Ordna släktsamlingar
Vi träffas och pratar om vår släktforskning på temat hur vi ordnar det vi
forskat fram hur det ska presenteras för eftervärlden. Ta med egna exempel
på hur ni sammanställer och presenterar er forskning.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 0706 903804
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 12 april – Möteslokalen, 19.00
Häxor
Eivor Plantin, ytterligare en av våra egna medlemmar, kommer att prata om
häxor (anslutning till Påsken).
Kontaktperson: Marianne Strömberg: 08-503 04 102 (arbetet),
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller marianne.stromberg@bredband.net.
Möteslokal: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.

Aktiviteter på Stadsarkivet
Följande kostnadsfria evenemang äger rum i föreläsningssalen Hyllan.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn får först mala. Gå in på Stadsarkivets webbplats www.ssa.stockholm.se för mer information.
Torsdagen den 18 mars, 18.00-19.00
Stockholmskärlek
En bok om Hjalmar Mehr. Journalisten Björn Elmbrant presenterar sin nya
bok.
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