Nyhetsbrev Nr 5 2014
Sommaren har kommit med allt vad detta innebär. För SSGFs del innebär det bland
annat att detta är det sista ordinarie Nyhetsbrevet för våren. Nu är det som vanligt
lämpligt att ge sig ut och titta efter var anorna levt och verkat. Har man kameran med
sig – för det har man väl – kan man ju dessutom få några fräscha bilder att lägga in i
sitt släktforskningprogram. Trevlig sommar!
Nästa ordinarie Nyhetsbrev bör komma ut i slutet av augusti. Redan nu vill vi dock
slå ett slag för årets Släktforskardagar 30-31 augusti i Karlstad. SSGF kommer som
vanligt att vara på plats och ni är naturligtvis välkomna att besöka oss och alla andra
utställare.
Hänt sedan sist:
SSGFs välkomstträff för nya medlemmar hölls den 22 maj på Stadsarkivet. Ett
knappt dussintal nya medlemmar hade hörsammat inbjudan. Delar av styrelsen fanns
på plats för att informera och besvara frågor. Hoppas alla blev nöjda.

Kalendariet
Torsdag 5 juni - 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
under ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Torsdag 12 juni – Släktforskarhjälp – Stadsarkivet
Chris Henning och kanske någon mer/några fler från SSGF finns på plats i första
hand mellan kl 15 och 18 för att hjälpa till att lösa de forskarfrågor och –problem
som du har. De kan också finnas på plats någon timme före och efter dessa tre
timmar, dock senast till kl 20 då arkivet stänger.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Under de följande sommartorsdagarna har SSGF inte någon ”ordinarie” bemanning
på Stadsarkivet, men Chris H och/eller eventuellt någon annan/några andra kan
finnas på plats. Tänk på att Stadsarkivet inför sommartider f o m vecka 25 (16 juni).
Läs mer här.
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 Huvudsta.
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