Nyhetsbrev nr 6 2010
Välkommen till hösten 2010 med många innehållsrika program och intressanta
möten och diskussioner med andra släktforskare.
Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna
www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program på Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Solna.

15 augusti – Världens längsta bokbord fyller 20 år
På Drottninggatan kan bokälskare hitta nya, gamla, oupptäckta, billiga, ovanliga
böcker och möta mängder av författare, förlag, antikvariat och litterära sällskap.
På programmet står dessutom litterära vandringar, barnaktiviteter och ett gästspel
med danska serietecknare. (texten citerad från Metro 2010-08-09).
Naturligtvis finns SSGF på plats som vanligt genom Chris Henning.

28-29 augusti – Släktforskardagarna i Örebro
SSGF deltar som vanligt på Släktforskarmässan och Förbundsstämman 28-29
augusti vid årets Släktforskardagar i Örebro. Vi visar och säljer våra alster och
hoppas på många besökare. Länka in på http://www.sfd2010.se/ och läs mer.
Torsdagen den 2 september – Startmöte, 18.00–19.30
SSGF inleder höstens programverksamhet med en informations- och frågeträff på
Stockholms stadsarkiv, Hyllan. Dorothy Glantz ger en introduktion till släktforskningsprogrammet MinSläkt: inställningar som påverkar din skärmbild och rapporter, inmatning av personer och händelser, skillnader mellan personnoteringar
och allmänna noteringar, m m. Introduktionen ger en inblick i de olika ställningstaganden som krävs av släktforskaren som ska överföra sin forskning från papper
till data. Nya och gamla medlemmar och andra intresserade är välkomna.
Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83 eller dghugorama@gmail.com
Onsdagen den 15 september – 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 Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 16 september – Studiebesök på Krigsarkivet, 10.00
Utöver en introduktion av forskningsmöjligheterna på Krigsarkivet kommer visningen att huvudsakligen handla om Sveriges militära engagemang under 1900talet, både inrikes och utrikes. En höjdpunkt är naturligtvis Krigsarkivets kartsamling.
Vi träffas 9.45 innanför porten till Krigsarkivet på Banérgatan 64.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com. Du får bekräftelse på att du får komma med.
Nyhetsbrev nr 6 2010
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA
info@ssgf.org; www.ssgf.org

2

Torsdagen den 23 september – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00
Vi träffas för att diskutera släktforskarfrågor, ge 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).
Onsdagen den 29 september – 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 Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.

KURS: Att göra en enkel släktbok
Lördagen den 9 oktober kl. 10-16
Söndagen den 10 oktober kl. 09-13
Släktboken blir ett häfte i A5-format med bokvikning. Vi skapar släktboken med
gratisprogrammet OpenOffice WRITER som är mycket likt WORD. Under kursen
använder vi släktforskningsprogrammet MinSläkt men det fungerar på samma sätt
även om du har ett annat släktforskningsprogram. Ta med egen bärbar dator.
Antalet deltagare är begräsat.
Anmälan till Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com.
Plats: Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta
Kostnad: 400 kronor

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdag 21 september – Möteslokalen, 19.00-21.00
Oäkta barn – Gull-Maj Lindström berättar.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070 510 37 32, ulla.a.bjorklund@telia.com
Möteslokal: Bostadsrättsföreningens Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan
180, Vällingby.

Solnagruppen
Tisdagen den 21 september – Studiebesök, 16.00–17.00
Vi gör ett guidat studiebesök till Stockholms stadsmuseums faktarum.
Observera tiden klockan 16.00! Vi träffas 15.50 vid kassan.
I museets forskarsal Faktarummet kan du få reda på mycket om Stockholm och
stadens historia, byggnader och befolkning. Du kan söka i vår stora samling
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stockholmsbilder, både fotografier och konst, filmer, pressklipp och kartor. I vårt
referensbibliotek hittar du den viktigaste stockholmslitteraturen. Det mesta av
materialet är digitalt och sökbart i datorer, vilket gör det lätt och snabbt att hitta
bilder och annat arkivmaterial.
Anmälan sker till Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11,
0706 903804 eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28, senast
den 14 september. Antal deltagare är begränsat så tänk på att anmäla dig i tid. I
första hand kommer solnagruppens medlemmar att få delta.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
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
Gå in på webbplatsen www.ssa.stockholm.se och se vad som händer på Stockholms stadsarkiv.
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