Nyhetsbrev Nr 3 2013
En viktig händelse i föreningen under mars är årsmötet den 16 mars på Stadsarkivet.
Samma dag är det också Släktforskningens dag. Medlemmar kom till årsmötet!
Tag sedan tillfället i akt att lyssna på föredragen!
Mars – tredje månaden i vår kalender - var den första i den romerska kalendern. Mars
kallades förr Vårmånad. Enligt SMHI brukar våren i Stockholmstrakten numera
infalla den 16 mars (medeldatum för perioden 1961-1990).
Håll som vanligt utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på vår hemsida
www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Arninge och
i Solna eller på Stockholms stadsarkiv.
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 7 mars - Problemlösarträff – Stadsarkivet, kl 13.00-20.00
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.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Onsdag 13 mars – Forskning i Arninge, kl 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.
Avgift: 50 kr/person. Föreningen betalar för att Riksarkivet håller öppet enbart för
oss.
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 14 mars– Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-18.00.
Chris Henning, Olle Månsson eller Barbro Nordlöf finns på plats för att hjälpa till att
lösa de forskarfrågor och –problem som ni har.
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Lördag 16 mars – SSGF:s årsmöte och Släktforskningens dag
10.15

Årsmöte
Dagordningen för årsmötet finns i AnRopet. Övriga handlingar delas ut
vid mötet

11.30

En olycka i släkten
Stadsarkivets arkivarier Mats Hayen och Johan Nordinge ger tips om
spännande arkiv med anknytning till olyckor och bränder.

13.00

Allmänna Barnhuset och forskning i dess arkiv
Torsten Berglund berättar om barnhuset och om hur man forskar i dess
arkiv.

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Torsdag 21 mars - Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00–18.00.
Som 14 mars ovan.

Torsdag 21 mars - Båtsmän – Stadsarkivet, kl 18.00.
Roland Skoglund berättar om båtsmän, soldaterna till sjöss. Han fokuserar lite extra
på båtsmän i Stockholm och Uppland.
Anmälan senast torsdag 14 mars till info@ssgf.org .

Torsdag 28 mars – Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-18.00.
Som 14 mars ovan.

FÖRORTSGRUPPERNA
Västerortsgruppen
Tisdag den 19 mars – Dubbeltema - kl 19-21
Mordet på prästen – Olle Erikson berättar om egen forskning.
Fogelström och släktforskningen – Rolf Blondell, ledamot av Fogelströmsällskapet berättar.
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.
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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 11 mars – Din mormor - kl 19.00 – ca 21.30
Ämnet för kvällen är: Berätta om din mormor (ev mormors mor) – något slag av
levnadsbeskrivning. Kanske du har hittat något speciellt eller så kanske det är något
du undrar över som du inte lyckats lösa
Platsen är som vanligt på Mediavägen 1 i Tyresö (Akzo Nobel Car Refinishes). Efter
en stund blir det fika till en kostnad av 20:- .
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 våren finns nu på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/

Strömmen 20 mars 2011

(Foto: Pär-Erik Nordin)
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