Nyhetsbrev Nr 3 2015
Nu verkar det vara vår efter denna ”svaga” vinter, en vinter som glatt en del
”vinterhatare”, men varit till förfång för långfärdsskridskoåkare och skidåkare.
Om några dagar har vi solförmörkelse, en solförmörkelse vars like vi får vänta på
ända till 2039. Så passa på, ut och sola, men titta inte direkt mot solen! Kanske
speciellt viktigt för oss som läser gamla kyrkböcker och andra mer eller mindre
svårlästa handlingar, vi vill ha synen i behåll. Samma dag som solen förmörkas
infaller vårdagjämningen, så nu blir dagen längre än natten.
Det händer en hel del framöver i SSGF, kurser, studiebesök, forskningskväll,
temakvällar, årsmöte mm.
Hänt sedan sist:
Sedvanliga aktiviteter på stadsarkivet, Släktforskarhjälp och Problemlösarträff, på
torsdagarna.
Höstens Studiebesök på Kungliga Biblioteket lockade så många intresserade att vi
var tvungna att ordna flera repriser, den 18 februari och 4 mars. Ytterligare en repris
är planerad.
Vårens enda Arningekväll den 18 februari lockade 24 intresserade varav de flesta
var deltagare i en släktforskningskurs. SSGFs därvarande funktionärer hade fullt upp
med att besvara frågor och hjälpa till, men det tycker vi bara är roligt.
Den 21 februari var det Gemensamt öppet hus i Huvudsta tillsammans med de
andra föreningarna därstädes. Mycket folk och trevlig stämning.

Kalendariet
Onsdag 18 mars – Studiebesök Landstingsarkivet, kl 16.00
Adress Björnkullav 14, Flemingsberg, Huddinge
Vi får en visning av Stockholms läns landstingsarkiv speciellt inriktad på
släktforskare. Förbered dig genom att titta på www.landstingsarkivetstockholm.se.
Omgående anmälan till info@ssgf.org. Fri entré.
Åker du pendeltåg, stig av vid Flemingsberg, gå ut genom östra utgången.
Bilparkering finns.

Torsdag 19 mars – Geneanet – Stadsarkivet, sal Hyllan, kl 18.00
Laurent Monpouet presenterar Geneanet, en sajt där man kan lägga in sitt släktträd
och bland annat få matchningar med mängder av andra släktträd.
Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Torsdag 19 mars – 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 torsdag 26 mars samt torsdagar i april utom Skärtortorsdag
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
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Onsdag 25 mars – Forskarkväll i Huvudsta, i stället för Arninge
Kl 17 till 20 minst
Liksom i höstas har vi i vår en forskarkväll i Huvudsta ungefär som i Arninge. Vi
forskar tillsammans på nätet på våra egna medhavda bärbara datorer. Erfarna
forskare finns på plats för att hjälpa dig hitta rätt källa, tyda den gamla texten och
komma vidare i forskningen. På plats har vi också tillgång till ett antal cd och viss
litteratur.
Vi börjar kl 17, och forskar sedan vidare så länge vi orkar, men minst till kl. 20.
Det finns möjlighet att fika på plats.
Pris: 50 kr betalas vid ankomsten. I priset ingår endast forskarplats.
Anmäl dig senast 18 mars till info@ssgf.org och meddela i anmälan om du själv har
ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt.
Om du inte har någon dator men vill vara med, hör av dig. Det finns någon dator på
plats som också kan användas.
Buss 113 eller T-bana Huvudsta mot Hjulsta. 8 min restid från Centralen + 6 min
gångtid. Avgiftsbelagd parkering finnes.
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna

Lördag 21 mars – Släktforskningens dag
SSGF finns på plats på Stockholms stadsarkiv denna dag med start kl 10. Vi finns
där för att hjälpa släktforskare på samma sätt som på torsdagarna. Dessutom säljer vi
våra produkter. SSGF håller sitt årsmöte där kl 1015. Kallelse till årsmötet har
SSGFs medlemmar fått i nr 1 av SSGFs tidning AnRopet. För programmet i övrigt,
se stadsarkivets hemsida.

Lördag 28 mars – Temadag Sörmland
Kl 10–cirka 14
Kl 10:15 Ulf Berggren berättar om olika sörmlandsprojekt
Kl 12 Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening, årets värd för
Släktforskardagarna, kommer på besök och berättar om allt som för närvarande
händer i föreningen.
Dessutom anbyten i Sörmland.
Anmälan med vilka socknar och släkter du forskar på i Sörmland senast 21 mars i
första hand på e-post till ulfbulfb@yahoo.se, eller om du inte har tillgång till e-post
per telefon till Ulf 08-36 78 69.
Buss 113 eller T-bana Huvudsta mot Hjulsta. 8 min restid från Centralen + 6 min
gångtid. Avgiftsbelagd parkering finnes.
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna

Torsdag 9 april – Digitaliseringsprojekt – Stadsarkivet kl 18.00
I sal Hyllan berättar Jonas Magnusson om sina båda projekt – en databas med
epitafier och begravningsvapen samt Nomago med uppgifter om porträttbilder.
Ingen föranmälan.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.
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Torsdag 9 april - Problemlösarträff - Stadsarkivet, kl 14-20
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.

Tisdag 28 april – Studiebesök – Tullmuseum, kl 14.00
Adress Alströmergatan 9, Kungsholmen
Vi passar på att göra ett studiebesök på Tullmuseum innan det stänger. T-bana
Fridhemsplan, uppgång Fleminggatan. Läs på före på
www.tullverket.se/omoss/tullmuseum. Anmäl dig senast 21 april till info@ssgf.org.
Fri entré.

Någon gång i april - Studiebesök Kungliga Biblioteket
Chris Henning gör en visning av KB inriktad på släkt- och hembygdsforskare. Ta
med dig ID-kort för tillgång till en av de lokaler vi ska besöka. Gåvänliga skodon
anbefalles ety det blir mycket gående. Besöket börjar klockan 16 och beräknas pågå
ca 2½ timme. Obligatorisk föranmälan till info@ssgf.org. Du får datum efter
anmälan. Avgift 50:- betalas på plats.

Förortsgrupperna
Obs! Även medlemmar som bor utanför de förorter där det finns SSGF‐grupper är
välkomna till respektive grupps möten. Kontakta gruppens kontaktperson först.

Tyresö–Haninge–Ältagruppen
För aktuellt program kontakta Marianne Strömberg, kontaktinfo nedan.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, 08-503 041 02 (arbetet), 070-812 05 10
(mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg) marianne.stromberg@akzonobel.com

Västerortsgruppen
Kontaktpersoner: Eva Löfman, eva.lofman@outlook.com, 070-415 36 09 och Ulla
Björklund, 070-510 37 32, ulla.a.bjorklund@outlook.com.

Tisdag 24 mars – Död och begravning....
.........gravavtal, annonser, likvakor, nekrologer, begravningsreferat, gravstenar och
texter m.m.
Vi pratar om seder och bruk nu och förr. Ge gärna exempel från din egen släkt
eller vänkrets. Tid klockan 19-21.
Möteslokal: Ritstiftet, Ångermannagatan 180, Vällingby Centrum
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Tisdag 28 april – Studiebesök Forum för Levande historia
Kl 14.45 OBS TID och PLATS
Utställning - Vi är romer - möt människorna bakom myten
Visning kl 15-16, därefter kan man gå runt själv bland montrarna fram till
stängning kl 17.
Föranmälan till Eva Löfman senast den 25 april. Alla som anmält sig får bekräftelse
med vägbeskrivning senast 27 april.

Saknar du en förortsgrupp? Ta steget och bli sammankallande för en ny
förortsgrupp! Kontakta SSGFs styrelse. Se SSGFs hemsida www.ssgf.org eller mejla
till info@ssgf.org.
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.
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.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns som vanligt på dess hemsida
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