Extra
Nyhetsbrev 2013
Här kommer en nyhet som inte kan vänta till nästa ordinarie Nyhetsbrev – den
populära kursen i handskriftsläsning drar igång igen. Mer detaljer finns nedan, men
först några påminnelser.
Först kommer en påminnelse till medlemmar om SSGF:s årsmöte lördagen den 16
mars kl 10.15 på Stockholms stadsarkiv. Efter årsmötet blir det två föredrag: ett
om arkiv med anknytning till olyckor och bränder och ett annat om Allmänna
barnhuset och dess arkiv. Detaljer framgår av Nyhetsbrev nr 3.
Sedan kommer en om risk för uteblivet AnRopet. Du som är medlem i SSGF, men
ännu inte har betalat för 2013, bör göra det snarast om du vill utnyttja föreningens
möjligheter och få tidningen. Om du är osäker, titta på baksidan av AnRopet nr
1/2013. Där ska det i samband med adressen stå ”-13” efter medlemsnumret. Står det
”-12” har du inte betalat.
Det har även i år kommit in ovanligt många helt blanka inbetalningskort, som vi
naturligtvis inte kan spåra. Vet du med dig att du har betalat, men inte har ”-13” i
adressen, kontakta kassören carl@szabad.se och meddela när det skett. Medlemsavgiften är fortfarande låga 120 kr.

HANDSKRIFTSLÄSNINGSKURS
I vår blir det en ny chans att delta i SSGF:s populära kurs i handskriftsläsning under
ledning av Ulf Berggren. Kursen riktar sig i första hand till dem som nyligen börjat läsa det
nygotiska alfabetet. Kursen omfattar fem lektioner om två gånger 45 minuter. Ni kommer
under lektionerna att läsa texter framförallt från 1600- och 1700-talen. Det handlar om
åtskilliga olika slag av handlingar.
Kursavgiften är 300 kr.
Kursen hålls på Stadsarkivet torsdagskvällar och lördagsförmiddagar. Första gången är
lördagen 6/4 kl. 10-12 och sedan torsdagarna 11/4, 25/4 kl 18-20, lördagen 4/5 10-12 och
avslutningsvis torsdagen 16/5 kl. 18-20.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.
Anmäl dig senast 1/4 i första hand på e-post till info@ssgf.org eller om du inte kan mejla,
per telefon till Ulf på 08-36 78 69.
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