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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Vi tackar alla våra medlemmar som har deltagit i våra möten, tematräffar, anbyten, studiebesök och kurser under året. Sista träffen har redan ägt rum när det här
brevet kommer ut, men under nästa år 2012 är ni åter välkomna till nya programpunkter. Betala medlemsavgiften 120 kronor på pg 35 82 69-9, familjemedlem
60 kronor.
Redan nu kan ni anteckna i kalendrarna åtta Arningeträffar med början onsdagen
den 1 februari, fyra dagträffar, en onsdag i månaden som också börjar den 1 februari samt våra populära tjejträffar på torsdagar med början den 9 februari.
Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna
www.ssgf.org efter information om SSGF:s program på Stockholms stadsarkiv, i
Arninge och i Solna.
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är också välkomna att bli
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF på Facebook. Här informeras om
aktiviteter och annat som händer inom SSGF.
Är du intresserad av förenings- och styrelsearbete?
Valberedningen söker kandidater till styrelsen och även till medarbetargrupperna
inför årsmötet lördagen den 17 mars 2012. Hör av dig om du eller någon av dina
bekanta känner för att ställa upp och ta ett uppdrag!

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se.
Möteslokal: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby

Solnagruppen
Kontaktpersoner saknas när detta skrivs men hör av er till SSGF för information.
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg): marianne.stromberg@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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