Nyhetsbrev Nr 9 2012
Nu är vi inne i Christmånad eller Julmånad som december hette förr. Inför julen
kanske det inte finns så mycket tid över för släktforskning. Men man kanske i stället
kan få nytta av sina vedermödor att tyda prästens ”kråksparkar” genom att ge bort en
antavla som julklapp till t.ex. barnbarn, annan släkting eller någon annan.
Utskicket av detta nyhetsbrev har senarelagts för att invänta styrelsens beslut om
Arningeträffarna. Se vidare nästa stycke.
Tyvärr har närvaron på Arningeträffarna var mycket låg under året. Under hösten
långt under det antal som behövs för att avgifterna ska motsvara ersättningen till
Riksarkivet. Styrelsen har därför beslutat minska antalet träffar till en per månad med
start fr o m februari. Det blir den andra onsdagen i månaden. Den 13 februari är
första träffen nästa år, därefter följer 13 mars och 10 april. Extra träffar kan det bli
när någon av SSGF:s kurser gör besök där. Allt kommer att finnas i aktuellt
Nyhetsbrev, AnRopet eller på webbsidorna. Årets sista Arningeträff den 5 december
ställde vi in p g a den extrema vädersituationen – snöstorm mm.
Lidingögruppen söker lämplig lokal. Kontakta Hannelie Hillertorp, ,
hannelie.hillertorp@gmail.com med förslag.

Här kommer några SSGF-tips för december. Det finns fortfarande tillfällen att få
hjälp i sökandet efter anmödrar och –fäder!
Håll som vanligt 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.
SSGF på Facebook
Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli
medlemmar i gruppen Släktforskarna SSGF. Där informeras om aktiviteter och
annat som händer inom SSGF.

KALENDARIET
Onsdag 5 december – Forskning i Arninge, INSTÄLLT, se ovan
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. Dessutom får du tillgång till en rad olika databaser på datorerna.
Här och endast här finns avskrifter av födelse-, vigsel- och dödböckerna för hela
landet för de sekretesskyddade åren 1942-1949.
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för
oss.
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Buss 629 går från Danderyds sjukhus och Mörby C och buss 627 från Kista C till
hållplatsen Måttbandsvägen.
Anmälan görs på formuläret på SSGFs webbsida eller per e-post info@ssgf.org .

Torsdag 6 december - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, kl 13.0020.00
Problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv 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 från SSGF. Ingen
föranmälan.

Torsdag 13 december - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Se vidare 6 december ovan med det tillägget att det är antingen Chris Henning eller
Olle Månsson och ibland båda som hjälper till med problemlösandet. Fortfarande
söker vi någon frivillig som kan ställa upp och hjälpa vid någon eller några av dessa
träffar.

FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Västerortsgruppen har inget möte under december. Eva och Ulla återkommer med
program för vårterminen.
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@hotmail.se

Solnagruppen
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Frågor besvaras av Kerstin Almroth,
kers.almroth@telia.com eller Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se.
Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till västerortsgruppens möten, se ovan.

Lidingögruppen
Lidingögruppen söker en lokal för sina möten. Den bör klara 20-30 personer.
Kontakta Hannelie Hillertorp, hannelie.hillertorp@gmail.com med era tips/förslag på
lokal. När lokal har ordnats meddelar Hannelie gruppen när nästa möte är.
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndag 10 december – Adel, Präster och andra yrkesgrupper
Marianne håller föredrag om adel, präster och andra yrkesgrupper. Soldater är
undantagna. Hon kommer också att visa litteratur och CD-skivor.
Möteslokal: Akzo Nobel Car Refinishes AB, Mediavägen 1, Tyresö. Kaffe som vi dricker
någon gång under kvällen kostar 20 kronor.

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.

STOCKHOLMS STADSARKIV
Inga fler programpunkter än de som nämnts ovan är kända. Intresserade kan kolla
vidare på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/
♥

SSGFs styrelse och funktionärer önskar er alla en riktigt
God Jul!
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