Nyhetsbrev Nr 9 2014 GOD JUL
Som väl alla märkt har utskicket av SSGFs Nyhetsbrev under hösten varit en aning
ojämn, beroende bl a på dels en del – numera avhjälpta – tekniska problem, dels på
avsaknaden av redaktör för Nyhetsbrevet. Såhär i julbrådskan har vi trots allt försökt
sammanställa detta årets sista Nyhetsbrev.
Då detta skrives är det fjärde advent och de flesta av oss tänker nog mest på klappar,
gran och huruvida skinkan ska vara kokt eller ugnsbakad.
Hänt sedan sist:
Den 10 november hade vi forskarkväll ”i Huvudsta i stället för Arninge”, där
några SSGF-medabetare bistod med ”råd och dåd” ungefär som vid våra Arningekvällar.
Temakvällarna har handlat om Konkurser den 23 oktober samt SVARs digitala
forskarsal den 17 november.
Höstens studiebesök riktade in sig på Fyra stora institutioner.
Krigsarkivet klarades av redan i september.
Besöket på Kungliga Biblioteket den 29 oktober blev snabbt fullbokat så vi tänker
försöka ordna en repris för att alla på väntelistan ska få en chans.
Centrum för Näringslivshistoria den 11 november lockade ett antal besökare.
Riksarkivet 9 december var inte lika lockande – julmånaden är ingen bra månad för
studiebesök – så vi ställde in det tills vidare. Återkommer troligen under våren.
Arkivens dag den 8 november hade temat ”Orostider”. SSGF var på plats på
Stockholms stadsarkiv och i Riksarkivet Arninge. Gott om besökare, många fick
hjälp av SSGFs kunniga medarbetare.
Handskriftkurs – fortsättning, som pågått under hösten på stadsarkivet, avslutades
den 11 december.

Kalendariet (än så länge ofullständigt)
Torsdag 8 januari – 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.
På samma sätt är det därpå följande torsdagar, dvs 15, 22 och 29 januari.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
Vi räknar med att ha en Fråge- och diskussionskväll i Huvudsta den 26 januari.
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Vårens enda planerade forskarkväll i Arninge blir den 18 februari.
Mer programinformation kommer i nästa Nyhetsbrev som beräknas utkomma runt
mitten av januari.
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.
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.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns som vanligt på:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/Vi-sprider-kunskap-omarkiv/Program/

Information till SSGFs medlemmar
(Rubriken kan tyckas märklig, men Nyhetsbrevet läses ju även av andra, vem som helst som så önskar
kan prenumerera på Nyhetsbrevet.)

Nytt år stundar och det är dags att betala medlemsavgift, om det ej redan är gjort.
Glöm ej att identifiera dig själv med medlemsnummer (återfinnes på AnRopets sista
sida) och namn. Avgiften är oförändrad 140:- samt 70:- för familjemedlem. Inbetalas
till SSGFs plusgiro 358269-9. Kassören tackar på förhand för att han ej behöver
skicka påminnelse.

Sist men inte minst

tillönskas alla en god Jul och ett Gott Nytt Forskarår 2015
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