Nyhetsbrev nr 3 2011
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.
Gå in och titta på Släktforskarförbundets hemsida, nättidningen Rötter
www.genealogi.se. Där hittar du Wiki-Rötter, som är släktforskarnas encyklopedi,
och även mycket annat att läsa och databaser att länka till.

Årsmöte och Släktforskningens Dag
Nominera till styrelsen!
Valberedningen önskar inför årsmötet lördagen den 19 mars få in förslag på entusiastiska, glada släktforskare till styrelsen. Alla förslag mottas tacksamt så snart
som möjligt till Lena Löfström lal@genwiz.com. Glöm inte att det är ni medlemmar som väljer vilka som ska styra vår fina förening och vi ser fram emot
många bra förslag.

Lördagen den 19 mars – 10.00-15.00
På Släktforskningens dag i Hyllan på Stockholms stadsarkiv har SSGF sitt årsmöte klockan 10.15 och ordnar två föredrag i direkt anslutning till årsmötet. Båda
föredragen är gratis.
Kallelsen och dagordningen finns på sidan 5 i detta brev.
11.30
Lennart Ploom, ny stadsarkivarie i Stockholm, berättar vad Stockholms
stadsarkiv har att erbjuda nu och i framtiden.
13.00
Carl-Werner Pettersson pratar kring ämnet "Att hitta den okända släkten
och följder därav".
Följ med den pensionerade flygkaptenen Carl-Werner Pettersson efter att hans liv
gått i spinn den 11 maj 1972. Vi följer svenska emigranter till Australien, Nya
Zeeland och Hawaii men framförallt i Karl Oskars och Kristinas fotspår från gamla Svedala till Nya Duvemåla och möte med deras skapare Vilhelm Moberg! Det
blir även hemläxa till alla mötesdeltagare!
Biljetter till Carl-Werner Petterssons föredrag hämtas i SSGF:s monter fr.o.m.
klockan 10.00. Antalet platser är begränsade. Företräde ges till SSGF:s medlemmar.
Vi kommer även att ha bord med mackor och dricka samt olika släktforskarartiklar. Vi ger även hjälp med att hitta släkten.

Tisdagen den 8 mars – Samarrangemang, 18.00–20.00
Samarrangemang mellan SSGF och GF på Anderstorpsvägen 16 1 tr, Solna
Genealogiska Föreningen (GF) visar sina Stockholmstillgångar i arkivet för medlemmar i SSGF och GF. Denna gång är det fri entré för alla, medlemmar eller inte.
Kaffe till självkostnadspris serveras från 17.00.
Anmälan på grund av begränsade utrymmen till marianne086042837@telia.com.
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Handskriftskurs
I vår blir det en ny chans att delta i SSGF:s populära kurs i handskriftsläsning
under ledning av Ulf Berggren. Kursen riktar sig i första hand till dem som nyligen börjat läsa det nygotiska alfabetet. Kursen omfattar fem lektioner om två
gånger 45 minuter. Vi kommer under lektionerna att läsa texter framförallt från
1600- och 1700-talen. Det handlar om åtskilliga olika typer av handlingar.
Plats: Stockholms stadsarkiv
Tid: Torsdagen den 24 mars, klockan 18.00
Torsdagen den 14 april, klockan 18.00
Torsdagen den 28 april, klockan 18.00
Lördagen den 7 maj klockan 10.00-12.00
Torsdagen 12 maj. klockan 18.00
Kursagift: 300 kronor
Anmäl dig senast den 21 mars i första hand via e-post till info@ssgf.org eller om
du inte kan maila, per telefon till Ulf på 08-36 78 69.
Onsdagen den 16 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.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 17 mars – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Det fanns en gång flera barnhem i Stockholm …och runt om i det övriga landet
Hur och varför kom ett barn till barnhemmet? Hur hittar man allt material som
finns på Stockholms stadsarkiv? Och hur gör du när du vet att en av dina släktingar har varit på barnhem men inte hittar personen?
Barbro Nordlöf lotsar oss genom den mängd information som finns att tillgå.
Välkomna med anmälan till
Dorothy Glantz, 08-96 76 83, dghugorama@gmail.com
Onsdagen den 30 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. Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdag den 31 mars – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Ulf Berggren visar ny versionen av släktforskarprogrammet Holger 8 och ger tips
om hur du använder det. Tillfälle ges till frågor. Anmälan till ulfulfb@yahoo.se
Lördagen den 2 april – Temadag på Stadsarkivet, 10.00-15.00
Soldater och anbyten i Sörmland
Ulf Berggren inleder med ett föredrag om källor för soldater i Sörmland, och visar
exempel på vad man kan hitta. Därefter blir det anbyten så länge vi orkar, dock
senast till kl. 15. Anmäl dig, med uppgift om vilka socknar, släkter etc du forskar
på i Sörmland, senast 26 mars till Ulf, ulfbulfb@yahoo.se eller 08-36 78 69.
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Onsdagen den 6 april – Släktforskarhjälp dagtid, 13.00–16.00
Välkommen till problemlösarträff på Stadsarkivet i ”glasburen Ståndaren” 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.
Torsdagen den 7 april – Tjejträff på Stadsarkivet, 18.00–20.00
Vi träffas för att diskutera alla möjliga 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 13 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.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Onsdagen den 27 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.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 28 april – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Berättarkväll
”Det här ödet har jag stött på i min forskning”. Medlemmar berättar hur man hittade det där som inte bara fanns i kyrkböckerna.
Anmälan och frågor till Marianne Ljunggren, marianne.086042837@telia.com,
08-604 28 37 (kväll/helg).

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Tisdagen 29 mars– Möteslokalen, 19.00-21.00
Inrikes pass
Inrikes pass, dokumentation av resor fram till 1860 – Hans Hanner berättar om
GF:s projekt att fotografera passförteckningar.
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
Nyhetsbrev nr 3 2011
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA
info@ssgf.org; www.ssgf.org

4

Tisdagen den 15 mars – Möteslokalen, 18.00–21.00
Databaser på internet och cd
Vi presenterar olika databaser på internet, bl.a. SVAR, ArkivDigital, Stadsarkivets
hemsida och även på cd, t ex vallonskivan, stockholmsskivorna, smedsskivan,
dödskivan m.fl. Har du något problem så kanske vi kan hjälpas åt att lösa det.
Tisdagen den 12 april – Möteslokalen, 19.00–21.00
Kvinnor i fokus.
Har du något kvinnoöde i din släkt som du kan berätta om?
Vi avslutar våren med en ”runda-bords-diskussion” om våra forskningar och sprider ut våra erfarenheter.
Som vanligt ser vi framåt mot hösten så ta med förslag till kommande program.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11 eller 072-773 38 04
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Till Wiboms väg åker du tunnelbana
till Västra skogen eller buss nr 123 till Krysshammarsvägen.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndagen den 21 mars – Möteslokalen, 19.00-ca 21.30
Ostindienfararen Göteborg
Tor Åman berättar och visar bilder om den resa han gjort med Ostindienfararen
Göteborg från Göteborg till Kina. Han kommer också att prata om ostindiefarare
ur ett historiskt perspektiv.
Måndagen den 11 april – Möteslokalen, 19.00-ca 21.30
Hur jag hittade deras liv och död
Siv Högberg (från vår egen grupp) kommer och pratar om vad hon hittat i sin
forskning. ”De tog sig av daga – säger arkiven”. Siv tror inte att vi bara får ”Född”
och ”Död” utan kan få lite mer kött på benen.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(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. Se affischen på sidan 6.

Nyhetsbrev nr 3 2011
StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 SOLNA
info@ssgf.org; www.ssgf.org

5

SSGFs stadgeenliga årsmöte
Tid: lördag 19 mars 2011 kl 10.15
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan
Dagordning
1.
Mötets öppnande
2.

Val av ordförande att leda förhandlingarna

3.

Val av sekreterare för mötets förhandlingar

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
mötets protokoll

5.

Fastställande av dagordning

6.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

7.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

8.

Föredragning av revisorernas berättelse

9.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår

11.

Behandling av förslag som inkommit till årsmötet

12.

Val av ordförande för föreningen

13.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

14.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod

15.

Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av valberedning och sammankallande ledamot i denna

16.

Övriga ärenden

17.

Mötets avslutning

Fråga som inte finns på föredragningslistan kan efter årsmötets beslut
upptas till behandling men inte till beslut.
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Släktforskningens Dag
lördag 19 mars kl 11 - 15
Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan
Vi visar stadsarkivets alla möjligheter till släktforskning
Prova de hjälpmedel som finns via datorerna
Försäljning av böcker och cd
11:30 Stockholms stadsarkiv nu och i framtiden
Nye stadsarkivarien Lennart Ploom
13:00 Att hitta den okända släkten och följderna därav
Carl-Werner Pettersson
Obs! Biljetter till detta föredrag hämtas i SSGF:s monter från 10.00
I anslutning till kaffeautomaten säljer vi ost- och skinkmackor
Ta med dig vänner och bekanta
låt dem med hjälp av dig och våra medarbetare
se hur man kan släktforska
StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) ordnar ett stort antal träffar för släktforskare i
stockholmsområdet. I den låga medlemsavgiften på 120 kr per år (pg 35 82 69-9) får du ett
stort antal tematräffar, fyra välfyllda nummer av medlemsbladet AnRopet och mångsidiga
dvd:n ”Finländare i Stockholm” med exempel från sex sekler

www.ssgf.org
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