Nyhetsbrev nr 6 2011
SSGF på Facebook
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Här informeras om aktiviteter och annat
som händer inom SSGF.
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet och på
SSGF:s webbsidor www.ssgf.org efter mer information om vår förening och vår
verksamhet.
Söndagen den 21 augusti – Världens längsta Bokbord
SSGF deltar på Drottninggatan med försäljning av böcker m m.
Släktforskardagarna i Norrköping 27-28 augusti
Gå in på www.sfd2011.se och läs om vad som händer i Norrköping under släktforskardagarna. Temat i år är Norrköping – Staden vid Strömmen – industrialismens vagga i Sverige.
Onsdagen den 7 september – 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.
Onsdagen den 14 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.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Torsdagen den 15 september – Höststartmöte, 18.00-20.00
Vi träffas på Stockholms Stadsarkiv, Hyllan, där stadsarkivarien Lennart Ploom
kommer att tala om vad det innebär att arkivet nu är uppfört på världsarvslistan.
Information ges också om höstens aktiviteter inom föreningen.
För mer information kontakta Marianne Ljunggren
marianne.086042837@telia.com.
Torsdagen den 22 september – 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).
Lördagen den 24 september – Öppet hus
Information om tid, plats och aktiviteter meddelas senare.
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Onsdagen den 28 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.
Anmälan görs på formuläret på SSGF:s webbsida eller via Clary Hedlund,
clary.hedlund@lakron.se, 08-669 85 31.
Lördagen den 1 oktober – Jämtlandsträff med anbyten, 10.00-15.00
Nytt för i år är att vi träffas på Anderstorpsvägen, Förbundets lokaler.
Magnus Bäckmark berättar och visar bilder kring familjerna Blix med utgångspunkt från deras vapen. Artikel finns i Släktforskarnas Årsbok 2003.
Tillfälle ges till anbyten och information om vad som finns i Genealogiska Föreningens bibliotek av Jemtlandica.
Som vanligt blir det förtäring till självkostnadspris.
Anmälan och frågor till Marianne Ljunggren marianne.086042837@telia.com
senast den 26 september.

Handskriftskurs
I höst 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. Kursavgiften är 300 kr. Kursen hålls på Stadsarkivet, torsdagskvällar och en lördagsförmiddag med början torsdagen den 27 oktober.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Höstens aktiviteter meddelas senare.
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 september – Studiebesök på Riksarkivet, kl. 18.00
Vi träffas vid Riksarkivets entré senast 17.50. Karin Bergkvist Ljung visar oss runt
på Riksarkivet och berättar hur det går till att forska där. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer så anmäl er, dock efter den 15 augusti, till Kerstin eller
Berit. Solnagruppens medlemmar ges företräde.
Kontaktpersoner:
Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11, 072-773 38 04
Möteslokal: Wiboms väg 10, två trappor ner. Till Wiboms väg åker du tunnelbana
till Västra skogen.
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Höstens aktiviteter meddelas senare.
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.
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