Nyhetsbrev Nr 5 2013
Har du nyligen blivit medlem? Notera torsdagen den 23 maj, Då ordnas en särskild
välkomstträff för nya medlemmar på Stadsarkivet. Separat inbjudan kommer.
Nu har våren äntligen kommit till Stockholmsområdet. De flesta parker och
trädgårdar är nu snöfria. Maj månad som vi är på väg in i, kallades förr för
Blomstermånad. Den har fått namn efter månaden Maius i den romerska kalendern
som i sin tur syftar på fruktbarhetsgudinnan Maia.
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
Torsdag 2 maj - 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.

Torsdag 16 maj – 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 du har.

Torsdag 23 maj - Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00–18.00.
Som 16 maj ovan.

Torsdag 23 maj – Välkomstträff för nya medlemmar – Stadsarkivet
kl 18.00
SSGFs styrelse hälsar nya medlemmar välkomna och informerar om föreningens
verksamhet.
Plast: Hyllan, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Tid: Torsdag 23 maj, kl 18.00-20.00
Ingen föranmälan.

Torsdag 30 maj – Problemlösarhjälp – Stadsarkivet, kl 15.00-18.00.
Som 16 maj ovan.
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FÖRORTSGRUPPERNA
Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGF:s internetsajt www.ssgf.org eller
mejla till info@ssgf.org

Västerortsgruppen
Tisdag den 7 maj – Studiebesök hos GF - kl 17.30
Genealogiska Föreningen – Vi får en visning i GF:s lokaler. Här finns Sveriges
största bibliotek/arkiv för släktforskare, många släktutredningar som inte finns
någon annanstans, mängder med hembygdslitteratur, ortshistoria, yrkesmatriklar,
familjeregister och annat samt material från övriga Norden.
Föranmälan krävs senast 2 maj till Eva eller Ulla, begränsat antal deltagare.
Vägbeskrivning lämnas efter anmälan.
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva@promediafoto.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
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.

STOCKHOLMS STADSARKIV
Stadsarkivets program för våren finns på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/
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