Nyhetsbrev Nr 1X 2016
VIKTIGT, VIKTIGT
Ett beklagligt misstag har gjort att fel datum angivits för vår Fråge- och
diskussionskväll som enligt Nyhetsbrev Nr 1 2016 skulle äga rum nu på måndag 22
februari. P g a dubbelbokning har vi blivit tvungna att flytta Fråge- och
diskussionskvällen till nästa måndag den 29 februari. F ö ingen förändring. Vi har
visserligen sagt att ingen föranmälan behövs, och det gäller fortfarade, men om du
har möjlighet får du gärna meddela till info@ssgf.org att du kommer.
Hänt sedan sist:
Vi hade vårens enda Arningekväll i onsdags den 17 februari. Ett drygt tjugotal
deltagare, många från två släktforskningskurser med många, många frågor. Ett fåtal
”vanliga” SSGFare, varav ett par från det ”gamla järngänget”. Synd att intresset gått
ned för denna aktivitet. Den sociala samvaron och utbytet av släktforskningserfarenheter känns viktig, men möjligheten att sitta hemma och forska vid den egna
datorn – eller gå till det för många mer närbelägna Stadsarkivet - har ju tyvärr
medfört att de flesta väljer bort Arninge.

Kalendariet (två nya aktiviteter tillkomna)
Lördag 23 april – Forskardag i Huvudsta kl 10 till så länge vi orkar
Vi har en forskardag i Huvudsta, ungefär som våra forskarkvällar men en heldag.
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-skivor och
viss litteratur.
Vi börjar kl 10, äter gemensam lunch på restaurang Svea (pizzeria) i huset cirka kl 13
(du betalar själv), och forskar sedan vidare så länge vi orkar.
Det finns också möjlighet att fika på plats.
Pris: 50 kr som betalas vid ankomsten. I priset ingår forskarplats och fika.
Anmäl dig senast 17 april till info@ssgf.org och meddela i anmälan om du själv har
ett abonnemang på Arkiv Digital, SVAR eller dylikt.
Det finns flera datorer på plats för den som inte har någon egen.
Lämpliga kollektiva transportmedel, se www.sl.se. Avgiftsbelagd parkering finnes.
Plats: Anderstorpsvägen 16, 1tr, Huvudsta, Solna

Lördag 23 april – Kulturnatt Stockholm
En ytterligare begivenhet denna lördag är Kulturnatt Stockholm, där SSGF
medverkar på Stockholms stadsarkiv. Ytterligare information (om det blir någon) i
nästa Nyhetsbrev. Läs mer här.
Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6
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