Nyhetsbrev Nr 1 2013
Det gamla året 2012 har ännu inte riktigt tagit slut. Men det är i alla fall dags att titta
in i det nya – 2013 - och då i första hand januari. De organiserade verksamheterna
har inte riktigt kommit igång förutom de på Stadsarkivet samt Västerorts- och
Tyresö-Haninge-Ältagrupperna som har träffar i januari. För detaljer om dessa se
vidare nedan. Arningeträffarna startar - som tidigare meddelats - i februari.
Januari kallades förr för Torsmånad, vilket i sig är en förvrängning av Torre månad.
Torre var son till Snö den Gamle. Torre betyder barfrost. Allt detta och mer därtill i
”Årspraktika” av Britt-Marie Hallbert.1
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på vår
internetsajt www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i
Arninge och i Solna eller på Stockholms stadsarkiv
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/.
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
Torsdag 10 januari - 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 17 januari - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Som 10 januari ovan med det tillägget att det är antingen Chris Henning eller Olle
Månsson och ibland båda som hjälper till med problemlösandet. Fortfarande söker vi
ytterligare frivilliga som kan ställa upp och hjälpa vid någon eller några av dessa
träffar.

Torsdag 24 januari - Släktforskarhjälp – Stadsarkivet, ca 15.0018.00.
Som 10 januari ovan med det tillägget att det är antingen Chris Henning eller Olle
Månsson och ibland båda som hjälper till med problemlösandet.
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Torsdag 24 januari – Stockholmskällan – kl 18.00-20.00
Olle Månsson, f.d. arkivarie på Stockholms stadsarkiv, som har deltagit i
utvecklingen av Stockholmskällan, berättar hur vi hittar på denna internetsajt för
stockholmsforskning. Där finns en rad olika slag av källmaterial; kartor, bilder,
dagböcker från polisens vaktdistrikt m.m.
Ingen föranmälan. Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan.
Ni kan förbereda er inför föredraget genom att gå in på Stockholmskällan:
http://www.stockholmskallan.se/

FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Tisdag 15 januari – Stockholmskällan – kl 19.00-21.00
Olle Månsson, f.d. arkivarie på Stockholms stadsarkiv, kommer och berättar hur vi
hittar i denna internetsajt för Stockholms forskning. Han har deltagit i utvecklingen
av den.
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

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.

Solnagruppen
Solnagruppen är sedan en tid tillbaka vilande i avvaktan på ny sammanhållande.
Du som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson för solnagruppen är
välkommen att kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org
Medlemmarna i Solnagruppen är välkomna till västerortsgruppens möten, se ovan.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Måndag 14 januari - Om släktböcker - kl 19.00
Gruppen träffas som vanligt på Mediavägen 1 i Tyresö (Akzo Nobel Car Refinishes)
där Eivor Planting kommer att berätta om hur hon gör släktböcker med hjälp av ett
program på nätet och inte till allt för hög kostnad. Efter att Eivor pratat är det fika till
en kostnad av 20:- och sedan frågor m m.
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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
Stadsarkivets program för vintern/våren har inte publicerats ännu. Intresserade kan
bevaka detta på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/

Södermalmstorg sent en kall eftermiddag i januari. (Foto: Pär‐Erik Nordin)
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