Nyhetsbrev Nr 8 2015 GOD JUL
Här är årets troligen sista Nyhetsbrev. Inte så värst mycket nytt att meddela, det
mesta är avklarat och julen står för dörren, trots att vädret här i Stockholmstrakten
inte verkar särskilt jullikt.
Hänt sedan sist:
Arkivens dag den 14 november hade temat ”Gränslöst”. SSGF var på plats med
medarbetare och bokbord på Stockholms stadsarkiv, där vi även fick göra en
presentation av vår förening. Inte riktigt lika många besökare som förra året, men
många fick hjälp av SSGFs kunniga medarbetare.
Den 16 november hade vi Forskarkväll i Huvudsta i stället för Arninge, där några
SSGF-medarbetare bistod med ”råd och dåd” ungefär som vid våra Arninge-kvällar.
SSGFs temakvällar på stadsarkivet har handlat om Bygdeband den 19 november
samt Sörmland den 3 december.
SSGFs torsdagar på stadsarkivet har som vanligt pågått varje torsdagseftermiddag.
Den 10 november var det studiebesök i Armémuseums ”hemliga rum”, d v s museets
förråd i Frihamnen. Ett mycket inressant besök där vi fick se föremål som normalt
inte är utställda i museet, men som till en del ibland plockas fram vid tillfälliga
utställningar.
Det aviserade studiebesöket den 24 november på Kungliga Skogs- och
Lantbruksademien KSLA blev vi tyvärr tvungna att ställa in p g a för få anmälda (två
stycken). Vi kanske gör ett nytt försök i vår om intresse finns.

Kalendariet
Torsdagar på Stadsarkivet - Släktforskarhjälp
Representanter för StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) finns (som
vanligt) på plats varje torsdag eftermiddag, dock kanske inte under ”helgtorsdagar”
t o m 7 januari, i första hand kl 15-18, för att hjälpa medlemmar och andra besökare
enskilt med att försöka lösa de frågor och problem ni har. Vi kan även finnas på plats
någon timme före och efter dessa klockslag, men senast till kl 20 (då arkivet stänger).
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6

Torsdag 14 januari - Problemlösarträff - Stadsarkivet, ca kl 14-?
Vi återupptar en ”vilande tradition”, problemlösarträff på Stockholms stadsarkiv.
Ställ frågor – få svar och tips, diskutera och byt erfarenheter om släktforskning under
ledning av Chris Henning från SSGF. Ingen föranmälan. Fortsättningsvis har vi dessa
träffar första torsdagen i månaden utom i maj då det blir den andra torsdagen.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6.

Måndag 1 februari – Fråge- och diskussionsträff – Huvudsta
Du som har frågor om det du söker, har kört fast eller vill veta mer om det du har
hittat. Kom och fråga, berätta och diskutera släktforskningsundringar med Chris
Henning, klockan 18-21. Ingen föranmälan.
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna
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Mer programinformation kommer i nästa Nyhetsbrev i 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.
Jul-kul-kuriosa
Att julbocken har en lång historia, det vet vi. Bocken som symbol här i våra nejder är
sprungen ur asatron, med de två bockar som drog åskguden Tor. Men
Hälsingebocken, Hälsinglands landskapsvapen? Jo, den kommer från Kungliga
Hälsinge Regemente, bildat 1630, ett av 20 svenska infanteriregementen nämnda i
1634 års regeringsform. Bocken symboliserar hälsingens styrka och mod.
Hälsinge Regemente var förlagt vid Mohed utanför Söderhamn, men flyttade år 1909
till Kungsbäck i Gävle och hamnade därmed i Gästrikland. Namnet behölls dock.
Sista resterna av regementet lades ned 1997. Vill man titta på den nuförtiden mest
omtalade Hälsingebocken i Gävle klickar man här. Ny bild ungefär var femte sekund
så länge bocken ”lever”.

Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivets program finns som vanligt här

Information till AnRopets läsare
RÄTTELSE: i senaste utgåvan av Anropet, november 2015, sidan 5, står under rubriken
"Tyresö-Haninge-Ältagruppen" den 7 december, att "Ulf Bergman talar om smeder …".
Korrekt namn är naturligtvis Ulf Berggren.
P G A DIV OMSTÄNDIGHETER utkommer årets sista nummer av AnRopet i januari 2016.

Information till SSGFs medlemmar
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.
Du som har bestämt dig för att inte längre vara medlem hos oss får gärna meddela det till
jorgen.ssgf@myrman.se

Sist men inte minst

tillönskas alla en God Jul och ett Gott Nytt Forskarår 2016
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